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บทที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เพื่อสนับสนุนงานและขยายผลงานของมูลนิธิโครงการหลวงให้เกิด
ประโยชน์อย่างกว้างขวางในการปฏิบัติงานบนพื้นที่สูง
1.1 วัตถุประสงค์
1) ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง
2) สนับสนุนการวิจัย รวบรวม รักษา และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งรักษาคุณค่า
และสร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
3) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธโิ ครงการหลวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
ของรัฐและสถาบันการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง และภาคเอกชนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศในการศึกษา ค้นคว้า
วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดข้อมูลและเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสู่ชุมชน
4) จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนา
พื้นที่สูงอย่างครบวงจร เช่น ด้านการผลิต การตลาด มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การขนส่งสินค้า ตลอดจนเป็น
ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการด�ำเนินการดังกล่าว
5) ร่วมมือและแลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระดับ
นานาชาติ
6) ให้บริการด้านการให้ค�ำปรึกษาและการให้บริการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูง
ที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา
7) สนับสนุนและด�ำเนินการให้มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสินค้าโครงการหลวง             
และสินค้าในโครงการของสถาบันฯ จากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งด�ำเนินการให้ม               ี
การจดทะเบียนสิทธิบตั ร เครือ่ งหมายการค้าและทรัพย์สนิ ทางปัญญาอืน่ ๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
8) พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ        
และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรและวัฒนธรรม
1.2 พื้นที่ด�ำเนินงาน
จากพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องค์การมหาชน) เมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม
พ.ศ. 2548 ได้นิยามค�ำว่า พื้นที่สูง ดังนี้
“พื้นที่สูง” หมายความว่า พื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือพื้นที่ที่มีความสูงกว่าระดับน�้ำทะเลปานกลาง   
ห้าร้อยเมตรขึน้ ไป หรือพืน้ ทีท่ อี่ ยูใ่ นระหว่างพืน้ ทีส่ งู ตามทีค่ ณะกรรมการสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ก�ำหนด
คู่มือว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

1

พื้นที่ด�ำเนินงานของ สวพส. ประกอบด้วย
1) พื้นที่โครงการหลวง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 38 แห่ง ใน 5 จังหวัด คือ เชียงใหม่
เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา และล�ำพูน
2) พื้นที่ของ สวพส. คือ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 29 แห่ง พื้นที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 11 แห่ง พื้นที่โครงการรักษ์น�้ำ
เพือ่ พระแม่ของแผ่นดิน 11 แห่ง และพืน้ ทีโ่ ครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนบนพื้นที่สูง

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

พื้นที่ดำ�เนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

2

คู่มือว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

1.3 งานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง มีภารกิจส�ำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่สูง
อย่ า งยั่ ง ยื น ครอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ สามารถเชื่ อ มโยงองค์ ค วามรู ้ จ ากโครงการหลวงจนเกิ ด ประโยชน์                  
อย่างกว้างขวางและเหมาะสมกับสภาพภูมสิ งั คม น�ำไปสูเ่ ป้าหมายสูงสุด คือ การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อย่างยัง่ ยืน     
ภายใต้แผนแม่บทศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงและแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวง พ.ศ. 2555-2559
โดยคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมือ่ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบันวิจยั
และพัฒนาพื้นที่สูง ระยะที่ 2 พ.ศ. 2556-2559 สวพส. จึงได้ก�ำหนดแนวทางงานวิจัย ดังนี้
1) งานวิจัยสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด
• สนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการองค์ความรู้โครงการหลวง ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ของพืชและสัตว์ที่ส�ำคัญ การเพิ่มศักยภาพการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว โลจิสติกส์ และการตลาด โดยมี
การวิ จั ย ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั น ทั้ ง ระบบ การพั ฒ นาการผลิ ต สิ น ค้ า ให้ มี คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐาน                 
ความปลอดภัย และการวิจัยด้านความมั่นคงทางพลังงานบนพื้นที่สูง
• ศึกษาและทดสอบองค์ความรู้โครงการหลวง โดยน�ำเทคโนโลยีไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ        
สภาพภูมิสังคม และสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
2) งานวิจัยการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ
• เน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิจัยเชิงระบบ เพื่อการจัดการระบบนิเวศดิน น�้ำและป่า     
การสร้างต้นแบบเพือ่ ให้คนอยูอ่ าศัยร่วมกับป่าไม้และสิง่ แวดล้อมได้อย่างยัง่ ยืน การฟืน้ ฟูความอุดมสมบูรณ์
ของดิน การลดมลพิษสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
• การวิจัยรวบรวม อนุรักษ์ และต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช
สั ต ว์ และจุ ลิ น ทรี ย ์ บ นพื้ น ที่ สู ง สามารถพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ครั ว เรื อ นบนฐานทรั พ ยากรของชุ ม ชน                      
และลดการพึง่ พาทรัพยากรและปัจจัยการผลิตจากภายนอกชุมชน เช่น การวิจยั ด้านแหล่งอาหาร (Food bank)
เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนมี ค วามมั่ น คงด้ า นอาหารจากพื ช -สั ต ว์ พ้ื น ถิ่ น รวมถึ ง ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น บนพื้ น ที่ สู ง                    
และการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมในระดับชุมชน และเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
• การวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์กร     
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มรายได้ในครัวเรือน การท�ำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาบนพื้นที่สูงอื่น
3) งานวิจัยด้านสังคม  
• การศึกษาโครงสร้างทางสังคม ระบบความสัมพันธ์ และภูมิสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง
•  การศึกษาโครงสร้างประชากร การเสริมสร้างสุขภาวะ และศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู   ในระดับ
บุคคลที่ครอบคลุมภาวะผู้น�ำในชุมชน องค์กรชุมชน และเครือข่ายชุมชน
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• การวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางสังคมของชุมชน ในการก�ำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชน       
ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน
4) งานวิจัยเพื่อก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
• สังเคราะห์สถานการณ์และปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง ที่มีอยู         ่
ในปัจจุบัน เพื่อจัดท�ำเป็นข้อเสนอในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สูงให้ทันต่อสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น งานวิจัยผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อพืชหลัก เช่น ข้าว พืชเมืองหนาว และพืชส�ำคัญ     
บนพื้นที่สูง
• การวิจยั และพัฒนาระบบการตัดสินใจเพือ่ สนับสนุนการจัดการด้านการเกษตร การใช้ประโยชน์
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ บนพื้นที่สูง
1.4 รูปแบบการด�ำเนินงานวิจัย ประกอบด้วย 3 รูปแบบ
1) โครงการวิจัยที่ด�ำเนินงานโดย สวพส. หมายถึง งานวิจัยที่ สวพส. ด�ำเนินการเองทั้งหมด       
โดยมอบหมายให้นักวิชาการหรือผู้ที่ สวพส. แต่งตั้งท�ำหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และด�ำเนินงาน            
ตามระเบียบของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
2) โครงการวิจัยที่ด�ำเนินงานโดยหน่วยงานภายนอก หมายถึง งานวิจัยที่ สวพส. เชิญชวนให้
หน่วยงานภายนอกท�ำการวิจยั ตามที่ สวพส. ก�ำหนดในลักษณะ “สัญญาทุนอุดหนุนการวิจยั ” โดยผูร้ บั ทุน
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นหัวหน้าโครงการและด�ำเนินงานวิจยั ทัง้ หมด ในขณะทีน่ กั วิชาการของ สวพส. หรือผูท้ ี่ สวพส.
แต่งตั้งท�ำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโครงการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้        
อาจเป็นโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัย
3) โครงการวิจัยร่วม หมายถึง โครงการวิจัยที่นักวิชาการของ สวพส. เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
หรือผู้ประสานงานโครงการหรือเป็นนักวิจัยร่วม มีเครือข่ายด�ำเนินงานร่วมกับบุคคล ผู้เชี่ยวชาญจาก   
หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการร่วมมือวิจัย           
กับบุคคลในชุมชนเป้าหมาย แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
(1) การวิจัยร่วมโดยมีนักวิชาการของ สวพส.หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ สวพส. มอบหมายเป็นหัวหน้า
โครงการและบุคคลจากภายนอกเป็นนักวิจัยร่วมในโครงการ ทั้งนี้ด�ำเนินการตามระเบียบของสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และไม่ต้องท�ำสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย
(2) การวิจัยร่วมโดยนักวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเป็นหัวหน้าโครงการ ทั้งนี้ให้ด�ำเนินการ        
ตามระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย และต้องท�ำสัญญา
ทุนอุดหนุนการวิจัย
(3) การวิจยั ร่วมในรูปแบบอืน่ ทัง้ นีว้ ธิ กี ารด�ำเนินงาน สิทธิในผลงานวิจยั และทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ที่เกิดจากการด�ำเนินงานวิจัยตามแต่จะตกลงกัน
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บทที่ 2

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
2.1 การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยของ สวพส.
การวิจัย หมายถึง การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์
การให้ทุนวิจัย หมายถึง การให้ทุนอุดหนุนเพื่อด�ำเนินการวิจัยนอกเหนือจากการจัดจ้างวิจัย     
ในระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2552 และให้หมายรวมถึง  
การให้ทุนผู้ร่วมปฏิบัติงานวิจัยโดยมีสัญญาการให้ทุนวิจัยระหว่าง สวพส. และผู้รับทุน ตามระเบียบ         
คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย
2.1.1 วิธีการให้ทุนวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้
      1) การให้ทุนวิจัย ให้กระท�ำได้เฉพาะโครงการวิจัยประเภทโครงการวิจัยร่วม และ/หรือ
โครงการวิ จั ย ที่ ด� ำ เนิ น งานโดยหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ ภาคเอกชนที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อไม่แสวงหาก�ำไร
           2) การให้ทนุ วิจยั ให้กระท�ำโดยวิธตี กลงและเป็นการให้ทนุ วิจยั แก่บคุ คลธรรมดา นิตบิ คุ คล
หรือหน่วยงานของรัฐที่ สวพส. เคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผลงานแล้ว และเป็นที่เชื่อถือได้
3) มูลค่าทุนวิจัย ให้เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) การให้ทุนวิจัยแก่บุคคลธรรมดา ให้มีมูลค่าทุนวิจัยไม่เกิน 300,000 บาท
(2) การให้ทุนวิจัยแก่นักวิจัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่ต้องการ ซึ่งมี
จ�ำนวนจ�ำกัด มีมูลค่าทุนวิจัยไม่เกิน 2,000,000 บาท
		(3) การให้ทุนวิจัยแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคล                
ที่มวี ัตถุประสงค์ไม่แสวงหาก�ำไร
(4) การให้ทุนวิจัยเพื่อท�ำงานวิจัยต่อเนื่องจากงานที่ได้ท�ำอยู่แล้ว และสัญญายังไม่สิ้นสุด
มูลค่าทุนวิจัยตามข้อ (3) และ (4) ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ�ำนวยการ สวพส.
2.1.2 หลักเกณฑ์การรับทุนวิจัย
        1) ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน
           ผู้รับทุน หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล องค์กรชุมชน หรือหน่วยงานของรัฐ       
ที่สามารถด�ำเนินการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์
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        2) คุณสมบัติของผู้รับทุน
(1) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานต่าง ๆ ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
สวพส. โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญตรงตามสาขาที่ด�ำเนินการวิจัย
(3) เป็นผู้มีความพร้อมในด้านเวลาที่จะด�ำเนินโครงการวิจัยให้ส�ำเร็จได้ภายใน            
ระยะเวลาที่ก�ำหนด
หมายเหตุ ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย
สืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของ สวพส. http://www.hrdi.or.th/

2.2 การรับทุนอุดหนุนการวิจัย
2.2.1 การเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย (Full proposal)
สวพส.จะจัดท�ำข้อก�ำหนดโครงการ (Terms of Reference) ตามแบบฟอร์มข้อก�ำหนดโครงการวิจยั
ในภาคผนวก ก และเชิญชวนหน่วยงานหรือเชิญนักวิจัย เพื่อส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Full proposal)
ตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยใน ภาคผนวก ข โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย โดยก�ำหนดวิธีการ (กิจกรรมหลัก/ย่อย) ที่เชื่อมโยง    
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลผลิต ผลลัพธ์และขอบเขต
ของโครงการวิจัย แผนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย และการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
      2) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้อ�ำนวยการ สวพส. พิจารณา
รายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย โดยต้องมีความสอดคล้องกับข้อก�ำหนดโครงการ
       3) หากมีการแก้ไข สวพส. จะแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย นักวิจัยปรับปรุงและแก้ไข
ข้อเสนอโครงการวิจัยตามความเห็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ และส่งให้ สวพส.               
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
    4) เมื่อข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านการพิจารณาแล้ว สวพส.จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
และนัดวันท�ำสัญญา
2.2.2 การเปิดเผยราคากลางและการค�ำนวณราคากลางในการจ้างงานวิจยั หรือเงินสนับสนุนทุนวิจยั
ตามข้อก�ำหนดพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต      
พ.ศ. 2542 รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยในมาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ได้ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการจัดท�ำ
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการค�ำนวณราคากลางไว้ใน
ระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ รายละเอียดการเปิดเผย          
ราคากลางและการค�ำนวณราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย รายละเอียด           
ดังแบบฟอร์ม
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แบบฟอร์มแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนทุนการวิจัย
1. ชื่อโครงการ.............................................................................................................................................
หน่วยงานเจ้าของโครงการ......................................................................................................................
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย...................................บาท
3. วันที่ก�ำหนดราคากลาง...........................................................................................................................
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ค�ำอธิบายส�ำหรับกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนทุนการวิจัย
1) ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการตามที่ก�ำหนดไว้ในแผนงานของ สวพส. ในกรณีที่มีการด�ำเนิน
กิจกรรมย่อย หรือรายการอันเป็นส่วนหนึง่ ของโครงการให้ใส่ชอื่ กิจกรรมย่อย หรือรายการด้วย หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อ ส�ำนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย (บาท) ให้ระบุ
วงเงินที่ได้รับเพื่อจะใช้ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างในครั้งนั้น ๆ
3) วันที่ก�ำหนดราคากลาง ให้ระบุวันที่ผู้อ�ำนวยการ สวพส. หรือผู้ที่ผู้อ�ำนวยการ สวพส.           
มอบหมาย ได้อนุมัติจ�ำนวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการจัดจ้างครั้งนั้น ๆ เป็นเงิน....................(บาท)
ให้ใส่จ�ำนวนเงินที่เป็นราคากลาง
หาก สวพส. มิได้ก�ำหนดค่าใช้จ่ายหรือราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือการให้เงินสนับสนุนให้ทุน
การวิจัยดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะเรื่อง ให้ผู้ขอรับทุนเป็นผู้เสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายการวิจัยดังกล่าว กรณีนี้
ให้ สวพส. จัดท�ำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างหรือการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยตามตารางนี              ้
โดยให้ระบุจ�ำนวนเงินที่อนุมัตินั้นลงในรายการราคากลางนี้ด้วย
4) หมวดค่าตอบแทน (บาท) หมายถึง การแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างการวิจัย            
ออกเป็นหมวดเพื่อให้เห็นรายละเอียดของจ�ำนวนเงินที่เป็นค่าตอบแทนให้กับนักวิจัยตามประเภทของ      
นักวิจัย คุณสมบัติของนักวิจัยและจ�ำนวนนักวิจัย
4.1) ประเภทนักวิจยั ให้ระบุแบ่งประเภทนักวิจยั ตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ได้แบ่งประเภทนักวิจัยไว้ 12 สาขาวิชาการ ดังนี้
(1) สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
(2) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(3) สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
(4) สาขาเกษตรและชีววิทยา
(5) สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
(6) สาขาปรัชญา
(7) สาขานิติศาสตร์
(8) สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
(9) สาขาเศรษฐศาสตร์
(10) สาขาสังคมวิทยา
(11) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
(12) สาขาการศึกษา
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4.2) คุณสมบัตินักวิจัย ให้ระบุคุณสมบัตินักวิจัย เช่น การศึกษา ผลงาน เป็นต้น
4.3) จ�ำนวนนักวิจัย ให้ระบุจ�ำนวนนักวิจัย (โดยรวมหัวหน้าโครงการวิจัย แต่ไม่รวมผู้ช่วย
นักวิจัยที่อยู่ในหมวดค่าจ้าง)
5) หมวดค่าจ้าง (บาท) ให้ระบุการแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างวิจัยที่ผู้รับทุนจะต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในงานวิจัยที่ต้องมีการจ้างให้ด�ำเนินการเพื่อให้งานวิจัยส�ำเร็จ         
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
6) หมวดค่าใช้สอย (บาท) ให้ระบุการแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานวิจัยที่ผู้วิจัยต้องใช้ใน    
การด�ำเนินกิจกรรมการด�ำเนินงานในงานวิจัยให้ส�ำเร็จ
7) ค่าวัสดุ (บาท) ให้ระบุการประมาณการจ�ำนวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการด�ำเนินงาน
วิจัยเพื่อให้งานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ โดยให้มีการแจงรายละเอียดจากวงเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายอันเป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าวัสดุที่ใช้ในการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจ้างนั้น ๆ ที่คู่สัญญาจะต้อง     
น�ำมาใช้ในการด�ำเนินการตามสัญญา
8) ค่าครุภัณฑ์ (บาท) ให้ระบุครุภัณฑ์ที่ผู้วิจัยจ�ำเป็นต้องใช้ในงานวิจัยเพื่อให้งานวิจัยนั้นส�ำเร็จ
และเป็นครุภัณฑ์ที่ผู้วิจัยจะต้องด�ำเนินการจัดซื้อเพื่อน�ำมาใช้ในงานวิจัยนั้น
9) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี) (บาท) ให้ระบุ            
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของคณะผู้วิจัยและหรือของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ว่าจ้าง หรือ
เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจ�ำนวนเงินที่รวมไว้ในสัญญาจ้างหรือในสัญญาให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยนั้น
9.1) จ�ำนวน (คน) ให้ระบุจำ� นวนคนทีเ่ ป็นเจ้าหน้าทีแ่ ละคณะนักวิจยั ทีเ่ ดินทางไปต่างประเทศ
หรือศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ
9.2) จ�ำนวนเงิน (บาท) ให้ระบุจ�ำนวนค่าใช้จ่ายต่อคนที่เดินทางไปต่างประเทศหรือ            
ศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ
10) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (บาท) หมายถึง ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินงานวิจัยนอกเหนือ
จากรายการที่ 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 ที่ต้องมีขึ้นตามลักษณะของงานนั้น ๆ เฉพาะเรื่อง
11) รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับงานจ้างวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ
ข้อก�ำหนดโครงการ (TOR) ให้ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ของ สวพส. ที่เป็นผู้ก�ำหนดโครงการ และรายละเอียดของ
งานวิจยั ทีห่ น่วยงานของรัฐมีความประสงค์ทจี่ ะให้ดำ� เนินการ ซึง่ แสดงถึงรายละเอียดทีต่ อ้ งการให้คสู่ ญ
ั ญา
ด�ำเนินการ รวมทั้งขอบเขตความรับผิดชอบอื่น ๆ ของคู่สัญญาที่จะต้องด�ำเนินการตามหน้าที่ และเป็น
เอกสารที่มีความส�ำคัญต่อคุณภาพของผลงานและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงที่เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา
รวมถึงก�ำหนดรายละเอียดของค่าใช้จา่ ยและทีม่ าของการก�ำหนดค่าใช้จา่ ย โดยอาจเป็นเจ้าหน้าทีบ่ คุ คลใด
บุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลแล้วแต่กรณี
คู่มือว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

9

12) ที่มาของการก�ำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุแหล่งที่มาโดยก�ำหนดอัตราจ้าง      
งานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัยจากวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ของนักวิจัยเป็นส�ำคัญ
หมายเหตุ  1. หากข้อก�ำหนดโครงการ (TOR) มีราคาในแต่ละรายการแล้ว อาจแนบข้อก�ำหนดโครงการ (TOR) โดยมิต้อง
กรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้
2. กรณีก�ำหนดจ�ำนวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ อาจระบุจ�ำนวนเงินตามแบบนี้เป็นเงินตราต่างประเทศ

2.3 หลักเกณฑ์เรื่องค่าใช้จ่ายของโครงการ
ค่าใช้จ่ายของโครงการ ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานวิจัย ขอบเขตของงานและขนาดของโครงการ
“อัตราค่าใช้จ่ายของโครงการ” ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัด โดยค�ำนึงถึงองค์ประกอบ      
ต่าง ๆ จ�ำแนกเป็น 5 หมวด ดังนี้
1) งบบุคลากร ได้แก่ เงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการในลักษณะรายวัน รายเดือน       
หรืออืน่ ๆ ตามความจ�ำเป็นแก่กรณี โดยค่าตอบแทนและค่าจ้างต้องไม่เกิน 35% ของเงินทุนวิจยั และไม่รวม
ค่าเดินทางต่างประเทศและค่าครุภัณฑ์ ในกรณีมีเหตุผลความจ�ำเป็นที่ต้องใช้งบบุคลากรมากกว่า            
อัตราดังกล่าวให้ชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณา
2) งบด�ำเนินงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์
โครงการ ซึ่งประกอบด้วย
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้เป็นอ�ำนาจของหัวหน้าโครงการที่จะพิจารณาเหตุผล         
ความจ�ำเป็นทีเ่ หมาะสมและประหยัด ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ข้อก�ำหนดหรือระเบียบต้นสังกัดของนักวิจยั โดยทัว่ ไป
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น
(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ประกอบด้วย ค่าสถานที่และอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร
ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา
เป็นต้น
(3) ค่าใช้สอยอื่น ๆ ค่าจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง ค่าจ้างซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท�ำเอกสาร
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานในแปลงทดลอง ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ค่าถ่ายเอกสาร รวมทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ระบบประปา ไฟฟ้า หรือโทรศัพท์ เป็นต้น ให้เบิกจ่าย
ได้ตามที่จ่ายจริง
3) งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ให้ท�ำค�ำชี้แจงประกอบ และต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผูอ้ ำ� นวยการ สวพส. ก่อนการจัดซือ้ หรือจัดจ้าง และให้ถอื เป็นกรรมสิทธิข์ องสถาบันวิจยั และพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยนักวิจัยต้องท�ำบันทึกแจ้งสถานภาพของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง พร้อมทั้ง
ส่งคืนต่อ สวพส. เมื่อสิ้นสุดโครงการ
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4) ค่าใช้จ่ายอื่น  เช่น
(1) ค่าสมาชิกวารสารวิชาการ ค่าสมาชิกในสมาคมวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับงานโครงการ
และค่าบริการ/สมาชิกอินเตอร์เน็ต ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง
(2) ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน�้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง
การจัดหาค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายอื่น ให้ด�ำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการ
สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2552 หรือหน่วยงานต้นสังกัดของผูร้ บั ทุนโดยอนุโลม
5) ค่าบริหารโครงการ การจ่ายเงินค่าบริหารโครงการตามระเบียบของ สวพส. ให้จ่ายได้             
ไม่เกินร้อยละ 10 (ร้อยละสิบ) ของเงินทุนวิจัย โดยไม่รวมค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายเดินทาง  
ไปต่างประเทศ และให้แบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ร้อยละ 50 ของเงินค่าบริหารโครงการ เมื่อผู้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้า
ครั้งที่ 2 ร้อยละ 50 ของเงินค่าบริหารโครงการ เมื่อผู้รับทุนส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ทั้ง 2 กรณี เอกสารรายงานผลการวิจัยต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการก�ำกับและ     
ติดตามผลโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว
กรณีโครงการวิจัยที่มีงบประมาณรวมมากกว่า 5 ล้านบาท สวพส. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา
ค่าบริหารโครงการเป็นกรณีพิเศษตามลักษณะของโครงการ
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ขั้นตอนการรับทุนอุดหนุนการวิจัย
สวพส.มอบหมายผู้ประสานงานโครงการ
จัดท�ำข้อก�ำหนดโครงการ (Terms of Reference)
และราคากลาง
“คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ”
พิจารณารายละเอียดข้อก�ำหนดโครงการ
แก้ไข
ผ่าน

ผู้ประสานงานโครงการปรับปรุงและแก้ไข
ข้อก�ำหนดโครงการตามความเห็นคณะกรรมการฯ
สวพส.เชิญชวนหน่วยงานหรือเชิญนักวิจัย
เพื่อส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Full proposal)

นั ก วิ จั ย ส่ ง ข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย (ในกรณี ที่ เ ป็ น      
องค์ความรู้จากผู้รับทุนและน�ำมาต่อยอดให้ สวพส.       
ให้แสดงเอกสารหลักฐานผลงานวิจัยที่ผ่านมา)

“คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ”
พิจารณารายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย
ผ่าน

แก้ไข
คณะกรรมการฯ สรุปผลการพิจารณา
และเสนอผู้อ�ำนวยการ สวพส. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ผู้อ�ำนวยการ สวพส. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ร่างสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย
และนัดวันท�ำสัญญา
ลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1

นักวิจัยปรับปรุงและแก้ไข
ข้อเสนอโครงการวิจัย ตามความเห็นคณะกรรมการฯ

นักวิจัยเตรียมเอกสารประกอบการท�ำสัญญา

นักวิจัยด�ำเนินการวิจัย ส่งรายงานการศึกษาเบื้องต้น
รายงานความก้าวหน้า ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ และ
รายงานฉบับสมบูรณ์ และเบิกเงินวิจยั ตามงวดงานที่ 2-5

“คณะกรรมการก�ำกับและติดตามผลโครงการวิจัย” ด�ำเนินงานตรวจรับรายงานให้เป็นไปตามสัญญา ติดตามผล ให้ความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติจ่ายงวดเงินวิจัย ตลอดระยะเวลาโครงการ
สิ้นสุดโครงการวิจัยตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
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2.4 การท�ำสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย
เมื่อโครงการวิจัยผ่านขั้นตอนการพิจารณา สวพส. จะส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการให้ทุน
อุดหนุนการวิจัยและนัดวันท�ำสัญญา
2.4.1 การเตรียมเอกสารประกอบการท�ำสัญญา
ผูร้ บั ทุนจะต้องจัดเตรียมเอกสารเพือ่ ประกอบการท�ำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจยั จ�ำนวน
7 รายการ ประกอบด้วย
(1) หลักฐานที่แสดงความเป็นนิติบุคคล (ภาครัฐ/ภาคเอกชน)
(2) หนั ง สื อ มอบอ� ำ นาจจากผู ้ แ ทนนิ ติ บุ ค คล (กรณี ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาของหน่ ว ยงาน            
มอบอ�ำนาจให้หัวหน้าโครงการเป็นผู้ลงนามในสัญญา)
(3) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวผู้มอบอ�ำนาจ (กรณีผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานมอบอ�ำนาจ
ให้หัวหน้าโครงการเป็นผู้ลงนามในสัญญา)
(4) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวของผู้ที่จะลงนามในสัญญา
(5) ส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่จะลงนามในสัญญา
(6) ส�ำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าที่ปรากฏชื่อโครงการ         
และเลขที่บัญชีที่ชัดเจน
(7) ส�ำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของหน่วยงานต้นสังกัด กรณีที่
มีค่าบริหารโครงการของหน่วยงาน
ทัง้ นี้ กรณีทผี่ บู้ งั คับบัญชาของหน่วยงานมอบหมายหน้าทีใ่ ห้ผแู้ ทน เช่น รองอธิการบดีหรือคณบดี
เป็นผู้มีอ�ำนาจในการลงนามในสัญญา ต้องมีหนังสือมอบอ�ำนาจนั้นแนบมาด้วย
2.4.2 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ผูร้ บั ทุนติดต่อกับทางธนาคารเพือ่ ด�ำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคาร
กรุงไทย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับเงินทุนวิจัยจาก สวพส. อย่างไรก็ตาม ผู้รับทุนสามารถ         
ด�ำเนินการเปิดบัญชีธนาคารอื่น นอกเหนือจากธนาคารกรุงไทยได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
ผู้มีสิทธิ์สั่งจ่าย ก�ำหนดให้สั่งจ่ายเงินอย่างน้อยสองในสามคน โดยหนึ่งในสองต้องมีผู้รับทุน         
ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการรวมอยู่ด้วย ในกรณีที่ผู้รับทุนด�ำเนินโครงการเพียงคนเดียว ไม่มีผู้ร่วมโครงการ            
ให้ยกเว้นสามารถสั่งจ่ายเพียงคนเดียวได้
ชื่อบัญชี ต้องใช้ชื่อบัญชีเงินฝากตามชื่อโครงการที่ได้ท�ำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยกับ สวพส.
โดยมีคำ� น�ำหน้าชือ่ ว่า “โครงการ................” ห้ามใช้ชอื่ บุคคล ยกเว้น กรณีการให้ทนุ วิจยั แก่บคุ คลธรรมดา
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2.4.3 การลงนามในสัญญา
สวพส. จะจัดท�ำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและคู่ฉบับ ผู้รับทุนต้องศึกษาและอ่านเนื้อหา        
ในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยก่อนการลงนามโดยละเอียด ซึ่งประกอบด้วย สาระส�ำคัญของผู้ให้ทุน     
และผู้รับทุน และเอกสารแนบท้ายสัญญา (ถ้ามี) ได้แก่ เงื่อนไขของสัญญา ภาคผนวก และบันทึกข้อตกลง      
ซึง่ อาจจัดท�ำขึน้ ภายหลังทุกฉบับ ตลอดจนต้องปฏิบตั ติ ามข้อความทีร่ ะบุในสัญญาอย่างเคร่งครัด หากเกิด
กรณีขดั แย้ง ให้ถอื ข้อความในเงือ่ นไขของสัญญาบังคับและค�ำวินจิ ฉัยของผูใ้ ห้ทนุ ถือเป็นทีส่ ดุ (ภาคผนวก ค
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย)
โดยผูใ้ ห้ทนุ และผูร้ บั ทุนต้องลงนามก�ำกับในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจยั ทัง้ 2 ฉบับ ได้แก่ ต้นฉบับ
และคู่ฉบับทุกหน้า และประทับตราของหน่วยงานทุกหน้า (ถ้ามี) และมีพยาน 2 ท่านลงนามรับรองสัญญา
ทั้ง 2 ฉบับในสัญญาหน้าที่ 2 เมื่อลงนามเรียบร้อยแล้ว สวพส. จะเป็นผู้เก็บรักษาต้นฉบับสัญญารับทุน
อุดหนุนการวิจัย และมอบคู่ฉบับให้ผู้รับทุนเป็นผู้เก็บรักษา
เมือ่ มีการลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนระหว่างผูร้ บั ทุนและ สวพส. แล้ว ผูร้ บั ทุนต้องส่งหนังสือ
เพื่อขอเบิกเงินงวดที่ 1 ต่อไป (ภาคผนวก จ แบบฟอร์มหนังสือน�ำส่งรายงานผลการวิจัยและการเบิกเงินทุน
อุดหนุนการวิจัย)
2.5 การเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย
2.5.1 เงื่อนไขการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย
สวพส. ก�ำหนดให้เบิกจ่ายทุนวิจัยให้แก่คู่สัญญา โดยแบ่งช�ำระเงินออกเป็นงวดและตามเงื่อนไข
ผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
1) แบ่งการจ่ายเงินทุนวิจัยออกเป็นงวด โดย สวพส. จะหักเงินที่จ่ายแต่ละงวดในอัตรา                
ร้อยละ 5 (ร้อยละห้า) ของเงินทุนอุดหนุนการวิจัย เพือ่ เป็นการประกันผลงานหรือจะให้ค่สู ัญญาใช้หนังสือ
ค�้ำประกันของธนาคารในประเทศมีอายุการค�้ำประกันตามที่ สวพส. จะก�ำหนดวางค�้ำประกันแทนเงิน          
ที่หักไว้ก็ได้ และคืนเงินจ�ำนวนดังกล่าวหลังจากจ่ายเงินงวดสุดท้าย
2) ผู้รับทุนต้องจัดส่งรายงาน (ภาคผนวก ง องค์ประกอบของรายงาน) จัดท�ำหนังสือน�ำส่งเพื่อ     
เบิกจ่ายเงินทุนวิจัยแต่ละงวด (ภาคผนวก จ แบบฟอร์มหนังสือน�ำส่งรายงานผลการวิจัยและการเบิกเงินทุน
อุดหนุนการวิจัย) พร้อมแนบรายงานการเงิน (ภาคผนวก ฉ แบบฟอร์มรายงานการเงิน) โดยผู้ให้ทุนจะ    
โอนเงินเข้าบัญชีโครงการภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วันที่ผู้อ�ำนวยการ สวพส. อนุมัติการจ่ายเงิน ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
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งวดที่

เงื่อนไข

1

เมื่อผู้รับทุนได้ลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย และได้ส่งหนังสือขอเบิกเงินงวดที่ 1
เรียบร้อยแล้ว

2

เมื่อผู้รับทุนได้จัดส่ง รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) ประกอบด้วย
1) เอกสารฉบับที่ 1 รายงานการศึกษาเบื้องต้น โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย คณะผู้วิจัย
สารบัญ บทน�ำ  วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษา การตรวจเอกสาร วิธีการวิจัย สถานที่
ด�ำเนินงานวิจยั แผนการด�ำเนินงานตลอดโครงการวิจยั ระยะเวลาด�ำเนินการวิจยั งบประมาณ
ในการด�ำเนินการวิจยั ผลการวิจยั งานทีจ่ ะด�ำเนินการต่อไป และเอกสารอ้างอิง จ�ำนวน 10 เล่ม
2) ซีดีบันทึกข้อมูลรายงาน ที่บันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word จ�ำนวน 1 ชุด
และคณะกรรมการก�ำกับและติดตามผลโครงการวิจยั ได้ตรวจรับรายงานว่าถูกต้อง
ครบถ้วนตามสัญญา และผู้อ�ำนวยการ สวพส. อนุมัติการจ่ายเงินแล้ว

3

เมื่อผู้รับทุนได้จัดส่ง ร่างรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ประกอบด้วย
1) เอกสารฉบับที่ 1 รายงานความก้าวหน้า โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย คณะผูว้ จิ ยั สารบัญ
บทน�ำ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษา การตรวจเอกสาร วิธกี ารวิจยั สถานทีด่ ำ� เนินงานวิจยั
แผนการด�ำเนินงานตลอดโครงการวิจยั ระยะเวลาด�ำเนินการวิจยั งบประมาณในการด�ำเนินการ
วิจัย ผลการวิจัย งานที่จะด�ำเนินการต่อไป เอกสารอ้างอิง และตารางสรุปเปรียบเทียบ           
แผนงานวิจัยกับผลงานวิจัย จ�ำนวน 10 เล่ม
2) ซีดีบันทึกข้อมูลรายงานที่บันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word จ�ำนวน 1 ชุด
3) รายงานการเงิน จ�ำนวน 1 ชุด โดยแนบพร้อมกับหนังสือน�ำส่ง
และคณะกรรมการก�ำกับและติดตามผลโครงการวิจยั ได้ตรวจรับรายงานไว้ถกู ต้อง
ครบถ้วนตามสัญญา และผู้อ�ำนวยการ สวพส. อนุมัติการจ่ายเงินแล้ว

4

เมื่อผู้รับทุนได้จัดส่ง ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ประกอบด้วย
1) เอกสารฉบับที่ 1 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ จิ ยั บทสรุปส�ำหรับผูบ้ ริหาร Executive Summary สารบัญ บทคัดย่อ Abstract บทน�ำ 
วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษา การตรวจเอกสาร วิธีการวิจัย สถานที่ด�ำเนินงานวิจัย      
ผลการวิจัย วิจารณ์ผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย งานที่จะด�ำเนินการต่อไป เอกสารอ้างอิง       
และตารางสรุปเปรียบเทียบแผนงานวิจัยกับผลงานวิจัย จ�ำนวน 10 เล่ม
2) ซีดีบันทึกข้อมูลรายงานที่บันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word จ�ำนวน 1 ชุด
3) รายงานการเงิน จ�ำนวน 1 ชุด โดยแนบพร้อมกับหนังสือน�ำส่ง
และคณะกรรมการก�ำกับและติดตามผลโครงการวิจยั ได้ตรวจรับรายงานว่าถูกต้อง
ครบถ้วนตามสัญญา และผู้อ�ำนวยการ สวพส. อนุมัติการจ่ายเงินแล้ว
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สุดท้าย

เมื่อผู้รับทุนได้จัดส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วย
เอกสารฉบั บ ที่ 1 รายงานผลการวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ โดยมี ร ายละเอี ย ดประกอบด้ ว ย
กิตติกรรมประกาศ คณะผู้วิจัย บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร Executive Summary สารบัญ
บทคัดย่อ Abstract บทน�ำ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษา การตรวจเอกสาร วิธีการวิจัย
สถานที่ด�ำเนินงานวิจัย ผลการวิจัย วิจารณ์ผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย เอกสารอ้างอิง             
และ ตารางสรุปเปรียบเทียบแผนงานวิจัยกับผลงานวิจัย จ�ำนวน 20 เล่ม
เอกสารฉบับที่ 2 รายงานสรุปส�ำหรับผู้บริหาร และ Executive Summary โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น
ประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ ประมวลผลการวิจยั แยกตามวัตถุประสงค์
ตลอดโครงการ และสรุปผลการวิจัย จ�ำนวน 20 เล่ม
1) ซีดีบันทึกรายงาน ที่บันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word และ Adobe  Acrobat จ�ำนวน 5 ชุด
2) รายงานการเงิน จ�ำนวน 1 ชุด โดยแนบพร้อมกับหนังสือน�ำส่ง
และคณะกรรมการก�ำกับและติดตามผลโครงการวิจยั ได้ตรวจรับรายงานว่าถูกต้อง
ครบถ้วนตามสัญญา และผู้อ�ำนวยการ สวพส. อนุมัติการจ่ายเงินแล้ว

หมายเหตุ การส่งรายงาน ผู้รับทุนอาจระบุรายละเอียดในรายงานเพิ่มเติม ดังนี้
1) รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น วิจารณ์ผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงาน และภาคผนวก
2) ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ข้อเสนอแนะ ปัญหาและ
อุปสรรคในการด�ำเนินงาน และภาคผนวก
3) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น  ข้อเสนอแนะ และภาคผนวก
4) รายงานบทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร และ Executive Summary รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ข้อเสนอแนะ
เพื่อการด�ำเนินงานวิจัยต่อไป

16 คู่มือว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ผู้ให้ทุนอาจจะยึดหน่วงเงินทุนอุดหนุนการวิจัยงวดใดงวดหนึ่งไว้ก็ได้ หากผู้รับทุนท�ำการวิจัย     
ไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนดของสัญญา และจะจ่ายให้ต่อเมื่อผู้รับทุนได้ท�ำการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นแล้ว
2.5.2 การเบิกจ่ายเงิน
1) การเบิกเงิน ให้มผี รู้ ว่ มลงนามสัง่ จ่ายอย่างน้อยสองในสามของผูม้ อี ำ� นาจลงนาม โดยหนึง่ ในสอง
ต้องเป็นหัวหน้าโครงการ หรือวิธีการอื่นที่ตกลงกับ สวพส. ทั้งนี้ ผู้มีอ�ำนาจร่วมลงนามต้องมิใช่คู่สมรสหรือ
บุคคลในครอบครัว
2) การเบิกจ่ายเงินทุกครัง้ ต้องมีการด�ำเนินการตามขัน้ ตอนทีเ่ กีย่ วข้องครบถ้วนถูกต้อง และต้อง
ได้รบั อนุมตั จิ ากหัวหน้าโครงการหรือผูท้ หี่ วั หน้าโครงการมอบหมาย โดยมีเจ้าหน้าทีก่ ารเงินเป็นผูต้ รวจสอบ
และรับรองความถูกต้องนั้น
3) การใช้บัตร ATM ส�ำหรับการเบิกจ่ายจะกระท�ำมิได้
4) เพือ่ ความสะดวก คล่องตัว หัวหน้าโครงการอาจจะขออนุมตั เิ บิกเงินสดมาเพือ่ เป็นเงินทดรองจ่าย
ในกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นได้จ�ำนวนหนึ่ง
2.5.3 แบบฟอร์มทางการเงิน/หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
1) เอกสารการเงิน สมุดบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ที่ใช้ ให้เป็นไปตามระเบียบของสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือที่โครงการก�ำหนดขึ้นโดยอ้างอิงระเบียบของสถาบันวิจัย          
และพัฒนาพื้นที่สูง และอนุโลมให้ใช้แบบฟอร์มของทางราชการหรือแบบฟอร์มที่มีมาตรฐานเดียวกัน
2) หลักฐานการจ่ายเงิน
    (1) การเบิกจ่ายต้องมีหลักฐานครบถ้วน โดยใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบส่งของ ถ้าเป็นใบส่งของ
ให้ส่งใบเสร็จรับเงินเมื่อได้จ่ายไปแล้ว
     (2) กรณีบุคคลธรรมดาไม่มีใบเสร็จรับเงินของตนเอง ให้ใช้ใบส�ำคัญรับเงินได้ โดยต้องมีส�ำเนา
บัตรประชาชนและลายเซ็นรับรองส�ำเนาบัตรเป็นเอกสารแนบ และหัวหน้าโครงการต้องลงนามรับรอง      
ในใบส�ำคัญรับเงินนั้น
(3) รายชื่อพร้อมลายเซ็น กิจกรรมการประชุม/อบรม/สัมมนาที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนหรือ               
มีคา่ ใช้จา่ ยเกิดขึน้ ต้องมีรายชือ่ พร้อมลายเซ็นของผูเ้ ข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนา เป็นหลักฐานประกอบ
การเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง
(4) หลักฐานการจ่ายต้องเป็นต้นฉบับ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบส�ำคัญรับเงิน ใบรับรองแทน   
ใบเสร็จรับเงิน (กรณีไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูร้ บั เงินได้) ชือ่ และลายมือชือ่ ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม อบรม
สัมมนา พร้อมค�ำรับรองของผู้รับผิดชอบการจัดประชุม อบรม
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หมายเหตุ (1) ใบเสร็จรับเงิน คือใบเสร็จรับเงินที่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการออกให้ ซึ่งต้องมีชื่อ ที่อยู่ของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ     
รายละเอียดรายการซื้อ/บริการ และจ�ำนวนเงินที่ชัดเจน
(2) ใบส�ำคัญรับเงิน ใช้ในกรณีทไี่ ม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูข้ าย/ผูใ้ ห้บริการได้ (ตามแบบฟอร์มใบส�ำคัญ
รับเงินของ สวพส. ใน ภาคผนวก ช) ทั้งนี้ต้องแนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนพร้อมลงนามส�ำเนาถูกต้อง
(3) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย/ผู้ให้บริการได้ เช่น กรณี
การจ่ายเงินเป็นค่ารถ เรือนัง่ รับจ้าง ค่าโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจ�ำทาง หรือเรือยนต์ประจ�ำทาง (ตามแบบฟอร์ม
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินของ สวพส. ใน ภาคผนวก ซ) ทัง้ นีห้ วั หน้าโครงการต้องลงนามรับรองในใบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงินนั้น

2.6 แนวทางการด�ำเนินการงานด้านพัสดุ

อย่างอื่น

2.6.1 ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2552
“พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างเว้นแต่ระเบียบนี้จะก�ำหนดไว้เป็น       

“วัสดุ” หมายความว่า สิ่งของเมื่อโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เสื่อมสภาพได้ง่าย หรือสิ่งของที่ใช้เพื่อการบ�ำรุงรักษา ซ่อมแซม ประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
พัสดุ รวมทัง้ อะไหล่ ชุดอะไหล่ หรือส่วนประกอบของครุภณ
ั ฑ์หลัก แบบพิมพ์ตา่ ง ๆ หรือสิง่ ตีพมิ พ์ทสี่ ถาบัน
ก�ำหนดหรือจัดให้พิมพ์ขึ้นเพื่อใช้ในกิจกรรมของสถาบัน และให้หมายความรวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะ     
คงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท
“ครุภณ
ั ฑ์” หมายความว่า สิง่ ของทีม่ ลี กั ษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า
5,000 บาท หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท
“สิ่งปลูกสร้าง” หมายความว่า อาคารถาวร อาคารชั่วคราว และโรงเรือนการเกษตร
“การพัสดุ” หมายความว่า การจัดหา การควบคุมพัสดุ การจ�ำหน่ายพัสดุ และการด�ำเนินการ
อื่น ๆ ที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้
“การจัดหา” หมายความว่า การได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า การแลกเปลี่ยน หรือโดยวิธี
อื่นใด ตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้
“การจ้าง” หมายความว่า การจ้างท�ำของ การรับขน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างบุคลากรตามข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจยั และพัฒนา
พื้นที่สูงว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2549
“การจ้างทีป่ รึกษา” หมายความว่า การจ้างบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลเพือ่ ให้บริการและแนะน�ำ
แก่สถาบันในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข การออกแบบ การควบคุมงาน การศึกษาวิจัย และอื่น ๆ
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“การจ้างปฏิบัติงานโครงการ” หมายความว่า การจ้างบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีความรู้
ความช�ำนาญในการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยหรือโครงการที่มีการก�ำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
ชัดเจน
2.6.2 แนวปฏิบัติด้านพัสดุ
(1) กรณีโครงการวิจัยที่ด�ำเนินงานโดย สวพส. และโครงการวิจัยร่วมในส่วนที่นักวิจัยของ สวพส.
เป็นผู้ด�ำเนินการ การด�ำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ยกเว้น ค่าเช่าที่พัก    
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ค่าใช้น�้ำ-ไฟฟ้า-โทรศัพท์ ที่เรียกเก็บ            
เป็นรายเดือน ให้ดำ� เนินการจัดหาตามระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2552
(2) กรณีโครงการวิจัยร่วมในส่วนที่ด�ำเนินการโดยนักวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ให้ใช้ระเบียบ
ของ สวพส. และหรือของหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย โดยไม่ขัดต่อแนวปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี และพัสดุนี้
(3) การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และการจัดจ้าง จะท�ำโดยวิธีใดก็ได้ที่สะดวก รวดเร็ว เป็นผลดีต่อ
โครงการและไม่ขัดต่อระเบียบของ สวพส. และ/หรือระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย โดยให้
ค�ำนึงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพการใช้งาน ความต้องการของผู้ใช้งาน ราคาที่เหมาะสม และความสามารถ
ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน  ส�ำหรับการควบคุมครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
2.6.3 แนวปฏิบัติด้านการควบคุมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
หากผูร้ บั ทุนจะด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างครุภณ
ั ฑ์เพือ่ เป็นอุปกรณ์การวิจยั ในการด�ำเนินการโครงการ
วิจัยตามสัญญา ผู้รับทุนจะต้องส่งใบเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างให้ สวพส. พิจารณาให้ความเห็นชอบ     
ก่อนทุกครัง้ แล้วจึงจะด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างได้ โดยเมือ่ ได้จดั ซือ้ หรือจัดจ้างเสร็จแล้ว ผูร้ บั ทุนจะต้องระบุ
ข้อความไว้ทคี่ รุภณ
ั ฑ์หรืออุปกรณ์การวิจยั ทุกรายการว่า “จัดซือ้ โดยทุนอุดหนุนการวิจยั ของสถาบันวิจยั
และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... (ระบุปีที่จัดซื้อ)” พร้อมทั้งมีตราของผู้ให้ทุนปรากฏ        
ให้เห็นเด่นชัด และให้ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์การวิจัยดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของ สวพส. ทั้งนี้ รวมถึงกรณีที่
ผู้รับทุนมีความจ�ำเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างท�ำครุภัณฑ์เพิ่มเติมในระหว่างการด�ำเนินโครงการวิจัยซึ่งมิได้ระบุ         
รายละเอียดไว้ในข้อเสนอโครงการ ผูร้ บั ทุนจะต้องส่งรายการ รายละเอียด ราคาพร้อมค�ำชีแ้ จงความจ�ำเป็น
ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ สวพส. พิจารณาอนุมัติก่อน จึงจะด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
เมื่อท�ำโครงการวิจัยเสร็จหรือโครงการวิจัยต้องยุติหรือสิ้นสุดลง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้รับทุนจะต้อง
ท�ำบัญชีแสดงรายการ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายข้างต้นที่ยังคงเหลืออยู่          
และจัดการเคลื่อนย้ายเก็บรักษาตามค�ำสั่งของ สวพส. ผู้รับทุนต้องดูแลครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้         
และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมตลอดเวลาที่ครอบครอง และต้องคืนครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
และวัสดุอปุ กรณ์ดงั กล่าวให้แก่ สวพส. ในสภาพดีตามความเหมาะสม แต่ไม่ตอ้ งรับผิดชอบส�ำหรับการเสือ่ ม
สภาพตามปกติ
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2.7 กรณีการผิดสัญญา
หากผู้รับทุนไม่สามารถด�ำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาและผู้ให้ทุน     
ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับทุนจะต้องช�ำระค่าปรับให้แก่ผู้ให้ทุนในอัตราร้อยละ 0.05 ของทุนอุดหนุน      
การวิจัยตามสัญญาต่อวัน นับถัดจากวันที่ก�ำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ให้ทุนได้ขยายให้จนถึง    
วันที่ด�ำเนินการวิจัยแล้วเสร็จจริง
2.8 สิทธิในผลการวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา
ให้เป็นไปตามประกาศสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู เรือ่ ง การคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาและ
การจัดสรรผลประโยชน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ซึ่งสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของ
สวพส. http://www.hrdi.or.th/
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บทที่ 3

การบริหารงานวิจัย
การบริหารโครงการและจัดการโครงการเป็นหน้าที่ของผู้รับทุนในการจัดการซึ่งมีบทบาททั้งใน    
แง่ของการบริหารโครงการวิจัยให้ทันเวลา บริหารเงิน บริหารคน วางแผน ควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ          
และรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ เพื่อให้โครงการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ ตั้งแต่เริ่ม
โครงการจนโครงการส�ำเร็จ
การบริหารโครงการวิจัย ประกอบด้วย  
1) การบริหารงบประมาณ
2) การรายงานความก้าวหน้าโครงการ
3) การติดตามและประเมินโครงการ
4) การปรับแผนงาน
5) การขอขยายระยะเวลา
6) การปิดโครงการ
3.1 การบริหารงบประมาณ
สวพส. มอบความไว้วางใจให้ผรู้ บั ทุน ผูเ้ ป็นหัวหน้าโครงการใช้ดลุ ยพินจิ พิจารณาการจ่ายเงินของ
โครงการให้เป็นไปตามรายการที่ได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ผู้รับทุนเป็นผู้รับผิดชอบและควบคุมการใช้จ่ายเงิน
ทุนวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบการเงิน บัญชี และพัสดุของ สวพส. ตลอดจนรวบรวมเก็บหลักฐาน               
การใช้จ่ายเงินทุนวิจัยและเอกสารทางบัญชีไม่น้อยกว่า 10 ปี เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
1) ควรจัดให้มีระบบควบคุมยอดค่าใช้จ่ายเป็นรายกิจกรรมหรือโครงการย่อย เพื่อติดตาม   
การใช้จ่ายเงินในแต่ละรายการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้
2) ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ให้กระท�ำได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 20       
โดยให้ท�ำหนังสือขออนุมัติผู้อ�ำนวยการ สวพส. เป็นลายลักษณ์อักษร (แบบฟอร์มขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในภาคผนวก ฌ)
3) จัดท�ำบัญชีการเงินและเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายให้เรียบร้อยเป็นระบบ และพร้อมที่จะให้
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
3.2 การรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
3.2.1 การส่งรายงานผลการวิจัยและการเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัยโดยผู้รับทุน
ผู้รับทุนต้องจัดส่ง “หนังสือขอส่งรายงานผลการวิจัยและเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย” พร้อมซีดี
บันทึกข้อมูลรายงานให้กับ สวพส. 4 งวด ได้แก่ รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report)          
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รายงานความก้ า วหน้ า (Progress Report) ร่ า งรายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ (Draft Final Report)                        
และรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ตามรายละเอียดและวันทีก่ ำ� หนดในสัญญา (องค์ประกอบรายงาน
ในภาคผนวก ง และแบบฟอร์มหนังสือน�ำส่งรายงานผลการวิจัยและการเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย           
ในภาคผนวก จ)
3.2.2 การจัดท�ำรายงานการเงินโดยผู้รับทุน
ผู้รับทุนต้องจัดส่งรายงานการเงิน 3 งวด ได้แก่ (1) รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)
(2) ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) และ (3) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)         
โดยแนบมาพร้อมกับหนังสือน�ำส่งรายงานผลการวิจยั และเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจยั (แบบฟอร์มรายงาน
การเงินในภาคผนวก ฉ)
3.2.3 การพิจารณารายงานผลการวิจัย
เมื่อผู้รับทุนได้จัดส่งรายงาน ได้แก่ รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) รายงาน
ความก้าวหน้า (Progress Report) ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) และรายงานฉบับ
สมบูรณ์ (Final Report) ตามงวดงานนั้น คณะกรรมการก�ำกับและติดตามผลโครงการวิจัยต้องตรวจ
พิจารณาและแจ้งให้ผรู้ บั ทุนแก้ไขรายงานผลการวิจยั โดยต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่
วันทีไ่ ด้รบั รายงาน พร้อมทัง้ จัดท�ำรายงานผลการพิจารณาเสนอต่อผูอ้ ำ� นวยการ สวพส. ภายใน 7 วันท�ำการ
นับแต่วันตรวจพิจารณารายงานเสร็จสิ้นลง
3.3 การติดตามและประเมินโครงการ
สวพส. ก�ำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ประกอบด้วย
3.3.1 การติดตามความก้าวหน้าโครงการที่อยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัย
กระบวนการประเมินโครงการของ สวพส. อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน เช่น
การพิจารณาจากรายงานที่ได้รับ การเยี่ยมในพื้นที่ด�ำเนินงานวิจัยโดยคณะอนุกรรมการวิจัย การประชุม
น�ำเสนอผลงานและก�ำหนดให้มีการวิพากษ์ หรือการให้ผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้ใช้ประโยชน์ให้ความเห็น
เป็นต้น ทั้งนี้นักวิจัยมีสิทธิ์ในการเห็นพ้องหรือแตกต่างกับผลการประเมินดังกล่าว โดยต้องอยู่บนหลักการ
ของความถูกต้องทางวิชาการและเหตุผล หากนักวิจยั เห็นพ้อง ควรน�ำข้อแนะน�ำนัน้ มาใช้พจิ ารณาปรับปรุง
การด�ำเนินงานต่อไปเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด แต่หากนักวิจยั มีความเห็นแตกต่างกับข้อเสนอแนะดังกล่าว
สามารถหาเหตุผลประกอบหรือมีหลักฐานอ้างอิงเพื่อพิจารณาร่วมกันต่อไป
3.3.2 การประเมินผลโครงการภายหลังการสิ้นสุดการศึกษาวิจัย
วัตถุประสงค์เพือ่ ประมวลผลโครงการวิจยั ในการน�ำผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ โดยมีคณะท�ำงาน
เพือ่ ก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินและผูป้ ระเมิน ซึง่ อาจครอบคลุมเฉพาะหัวข้อใดหัวข้อหนึง่ หรือมากกว่า
ตามนโยบายของ สวพส. โดยนักวิจัยของ สวพส. และนักวิจัยจากหน่วยงานเครือข่ายเป็นผู้ให้ข้อมูล            
ซึ่งผู้ประเมิน ได้แก่ หน่วยงานภายนอก หรือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากงานวิจัย ได้แก่ มูลนิธิโครงการหลวง     
ส�ำนักพัฒนาของ สวพส. หรือเกษตรกร เป็นต้น
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3.4 การปรับแผนงาน
ภายหลังจากที่ได้ด�ำเนินโครงการมาระยะหนึ่งแล้ว หากผู้รับทุนหรือ สวพส. มีความเห็นว่า         
แผนงานทีว่ างไว้เดิมไม่นา่ จะน�ำไปสูก่ ารบรรลุวตั ถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ได้ ก็สามารถด�ำเนินการขอปรับแผนงานใหม่
ให้เหมาะสมได้ ทั้งนี้ ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เดิมและระบุในสัญญารับทุนอุดหนุน    
การวิจัย และด�ำเนินการภายใต้กรอบงบประมาณเดิมเป็นหลัก
ในกรณีที่ต้องการขอปรับเปลี่ยนแผนงาน ให้ผู้รับทุนส่งหนังสือแจ้งเรื่องขออนุมัติมายัง สวพส.
พร้อมทั้งให้เหตุผลและน�ำเสนอแผนงานใหม่แทนแผนงานเดิม หากได้รับการอนุมัติจาก สวพส. แล้ว           
จึงจะสามารถด�ำเนินการตามแผนใหม่ได้ รายละเอียดตามเงื่อนไขสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ข้อ 2.3        
และข้อ 2.4
3.5 การขอขยายระยะเวลา
เมื่อโครงการได้ด�ำเนินมาระยะหนึ่งแล้ว หากผู้รับทุนพบอุปสรรคที่ไม่สามารถควบคุมได้               
และเห็นแนวโน้มว่า ไม่สามารถด�ำเนินการได้เสร็จตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนดในสัญญา ให้ผรู้ บั ทุนประสานงาน
กับผูป้ ระสานงานโครงการนัน้ ๆ ของ สวพส. ทันที และท�ำเรือ่ งขออนุมตั ขิ ยายเวลาโครงการตามความจ�ำเป็น
พร้ อ มทั้ ง ให้ เ หตุ ผ ลประกอบ รวมถึ ง แผนการด� ำ เนิ น งานและแผนการใช้ จ ่ า ยงบประมาณโครงการ                  
ในการขยายระยะเวลา หากมีเหตุผลเพียงพอ สวพส.อาจพิจารณาให้ขยายเวลาของสัญญาออกไปได้ แต่หาก
ผู้รับทุนไม่สามารถให้เหตุผลที่น่าเชื่อถือได้ว่า ความล่าช้านั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ควบคุมไม่ได้ อาจท�ำให้
การขยายเวลาโครงการไม่ได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ สวพส.จะท�ำหนังสือเพื่อแจ้งผลการพิจารณาให้หัวหน้า
โครงการรับทราบ
ตัวอย่าง โครงการวิจัย..............................................
ช่วงต่อขยายโครงการ............. วัน วันที่..................... ถึง...................
แผนงาน

ระยะเวลา (วัน)
1-30

30-90

90-120

120-150 150-180 180-210 180-240

กิจกรรม 1
กิจกรรม 2
กิจกรรม 3
กิจกรรม 4
หมายเหตุ แผนงานเดิม
แผนงานใหม่
ในกรณีที่การขยายเวลาโครงการไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้รับทุนจะต้องด�ำเนินการตามที่ก�ำหนดในสัญญาเดิม
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3.6 กำรปิดโครงกำร
เมื่อโครงการวิจัยได้ด�าเนินการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และคณะกรรมการก�ากับและติดตามผล
โครงการวิจยั ได้ตรวจรับผลงานว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และ สวพส.ได้โอนเงินงวดสุดท้าย ค่าบริหาร
โครงการ และเงินประกันผลงานให้กบั ผูร้ บั ทุนแล้ว ให้ผรู้ บั ทุนปิดบัญชีโครงการ จัดท�าหนังสือและส่งเอกสาร
ให้ทาง สวพส. ดังนี้
1) หนังสือแจ้งปิดโครงการ และปิดบัญชีโครงการวิจัย
2) หนังสือคืนเงินส่วนทีเ่ หลือ (ถ้ามี) พร้อมดอกเบีย้ พร้อมส�าเนาใบน�าฝาก โดยให้โอนเงินเข้า
บัญชีของ สวพส.
3) ส�าเนาสมุดบัญชีที่ปิดแล้ว
4) บัญชีแสดงรายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง และจัดการเคลื่อนย้ายตามค�าสั่งของ สวพส.
5) หนังสือขอใช้ครุภัณฑ์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของหน่วยงาน (ถ้าจ�าเป็น)
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบฟอรมขอกำาหนดโครงการวิจัย
(Terms of Reference)

แบบฟอร์มข้อก�ำหนดโครงการวิจัย (Terms of Reference)
ข้อก�ำหนดโครงการ (Terms of Reference)
โครงการวิจยั ……………………………………………………………………………..............………………………………….
โครงการย่อยที่ … : ……………………….....………………………………....................…………………………(ถ้ามี)
ปีงบประมาณ พ.ศ. .............
***************************************************************************************************

1. หลักการและเหตุผล
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
2. วัตถุประสงค์
2.1...................................................................................................................................................................
2.2...................................................................................................................................................................
2.3....................................................................................................................................................................
3. เป้าหมายของโครงการ
.........................................................................................................................................................................
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
.........................................................................................................................................................................
5. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
    5.1 ผลผลิต (Output) และตัวชี้วัดผลผลิต
.........................................................................................................................................................................
    5.2 ผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัดผลลัพธ์
.........................................................................................................................................................................
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6. ขอบเขตของการศึกษา
    6.1 ขอบเขตการศึกษา
.........................................................................................................................................................................
    6.2 วิธีการศึกษา : ผู้รับทุนเป็นผู้ก�ำหนดวิธีการศึกษา
7. พื้นที่ด�ำเนินการวิจัย/เก็บข้อมูล
.........................................................................................................................................................................
8. งบประมาณ
    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  
9. ระยะเวลาการด�ำเนินงาน จ�ำนวน ...... วัน (นับแต่วันลงนามในสัญญา)
กิจกรรม

ระยะเวลาด�ำเนินกิจกรรม (วัน)
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

1. เสนอรายงานการศึกษาเบื้องต้น
(Inception Report)
2. เสนอรายงานความก้าวหน้า
(Progress Report)
3. เสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์  
(Draft Final Report)
4. เสนอรายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
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10. การเสนอผลงาน
10.1 เสนอรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) ก�ำหนดส่งรายงานภายใน          
ระยะเวลา ... วัน นับแต่วันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประกอบด้วย
(1) เอกสารฉบับที่ 1 รายงานการศึกษาเบื้องต้น โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย คณะผู้วิจัย
สารบัญ บทน�ำ  วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษา การตรวจเอกสาร วิธีการวิจัย          
สถานที่ด�ำเนินงานวิจัย แผนการด�ำเนินงานตลอดโครงการวิจัย ระยะเวลาด�ำเนินการวิจัย
งบประมาณในการด�ำเนินการวิจยั ผลการวิจยั งานทีจ่ ะด�ำเนินการต่อไป และเอกสารอ้างอิง
จ�ำนวน 10 เล่ม
(2) ซีดีบันทึกข้อมูลรายงาน ที่บันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word จ�ำนวน 1 ชุด
10.2 เสนอรายงานความก้ า วหน้ า (Progress Report) ก� ำ หนดส่ ง รายงานภายใน
ระยะเวลา ... วัน นับแต่วันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประกอบด้วย
(1) เอกสารฉบับที่ 1 รายงานความก้าวหน้า โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย คณะผู้วิจัย
สารบัญ บทน�ำ  วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษา การตรวจเอกสาร วิธีการวิจัย
สถานที่ด�ำเนินงานวิจัย แผนการด�ำเนินงานตลอดโครงการวิจัย ระยะเวลาด�ำเนินการวิจัย
งบประมาณในการด�ำเนินการวิจัย ผลการวิจัย งานที่จะด�ำเนินการต่อไป เอกสารอ้างอิง
และตารางสรุปเปรียบเทียบแผนงานวิจัยกับผลงานวิจัย จ�ำนวน 10 เล่ม
(2) ซีดีบันทึกข้อมูลรายงานที่บันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word จ�ำนวน 1 ชุด
(3) รายงานการเงิน จ�ำนวน 1 ชุด โดยแนบพร้อมกับหนังสือน�ำส่ง
10.3 เสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ก�ำหนดส่งรายงานภายใน
ระยะเวลา ... วัน นับแต่วันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประกอบด้วย
(1) เอกสารฉบับที่ 1 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย
กิตติกรรมประกาศ คณะผูว้ จิ ยั บทสรุปส�ำหรับผูบ้ ริหาร Executive Summary สารบัญ
บทคัดย่อ Abstract บทน�ำ  วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษา การตรวจเอกสาร    
วิธีการวิจัย สถานที่ด�ำเนินงานวิจัย ผลการวิจัย วิจารณ์ผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย    
งานที่จะด�ำเนินการต่อไป เอกสารอ้างอิง และตารางสรุปเปรียบเทียบแผนงานวิจัย      
กับผลงานวิจัย จ�ำนวน 10 เล่ม
(2) ซีดีบันทึกข้อมูลรายงานที่บันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word จ�ำนวน 1 ชุด
(3) รายงานการเงิน จ�ำนวน 1 ชุด โดยแนบพร้อมกับหนังสือน�ำส่ง
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10.4 การเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ก�ำหนดส่งรายงานภายในระยะเวลา ... วัน
ทั้งนี้รายงานฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วย
(1) เอกสารฉบับที่ 1 รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย
กิตติกรรมประกาศ คณะผู้วิจัย บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร Executive Summary สารบัญ
บทคัดย่อ Abstract บทน�ำ  วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษา การตรวจเอกสาร
วิธกี ารวิจยั สถานทีด่ ำ� เนินงานวิจยั ผลการวิจยั วิจารณ์ผลการวิจยั สรุปผลการวิจยั เอกสาร
อ้างอิง และ ตารางสรุปเปรียบเทียบแผนงานวิจัยกับผลงานวิจัย จ�ำนวน 20 เล่ม
(2) เอกสารฉบับที่ 2 รายงานบทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) โดยมี      
รายละเอียดเบือ้ งต้นประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ ประมวลผลการ
วิจัยแยกตามวัตถุประสงค์ตลอดโครงการ และสรุปผลการวิจัย จ�ำนวน 20 เล่ม
(3) ซีดีบันทึกรายงาน ที่บันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word จ�ำนวน 5 ชุด
(4) รายงานการเงิน จ�ำนวน 1 ชุด โดยแนบพร้อมกับหนังสือน�ำส่ง
หมายเหตุ การส่งรายงาน อาจระบุรายละเอียดในรายงานเพิ่มเติม ดังนี้
1) รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น วิจารณ์ผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงาน และภาคผนวก
2) ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ข้อเสนอแนะ ปัญหา              
และอุปสรรคในการด�ำเนินงาน และภาคผนวก
3) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น  ข้อเสนอแนะ และภาคผนวก
4) รายงานบทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ข้อเสนอแนะ
เพื่อการด�ำเนินงานวิจัยต่อไป

11. ระยะเวลาการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย การจ่ายเงิน แบ่งออกเป็นงวด ๆ ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจ�ำนวนเงินในอัตราร้อยละ ... (.........เปอร์เซ็นต์) ของเงินทุนวิจัย โดยหักเป็นเงิน
ประกันผลงาน ร้อยละ 5 (ห้าเปอร์เซ็นต์) เมื่อนักวิจัยได้ลงนามในสัญญาให้ทุนวิจัย
เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 เป็นจ�ำนวนเงินในอัตราร้อยละ ... (.........เปอร์เซ็นต์) ของเงินทุนวิจัย โดยหักเป็น
เงินประกันผลงาน ร้อยละ 5 (ห้าเปอร์เซ็นต์) เมื่อนักวิจัยได้จัดส่งรายงานการศึกษาเบื้องต้น
(Inception Report) และคณะกรรมการก�ำกับและติดตามผลโครงการวิจัยได้ตรวจรับ
ผลงานไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
งวดที่ 3 เป็นจ�ำนวนเงินในอัตราร้อยละ ... (........เปอร์เซ็นต์) ของเงินทุนวิจัย โดยหักเป็น
เงินประกันผลงาน ร้อยละ 5 (ห้าเปอร์เซ็นต์) เมือ่ นักวิจยั ได้จดั ส่งรายงานความก้าวหน้า
(Progress Report) และคณะกรรมการก�ำกับและติดตามผลโครงการวิจัยได้ตรวจรับ
ผลงานไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
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งวดที่ 4

เป็นจ�านวนเงินในอัตราร้อยละ ... (.......เปอร์เซ็นต์) ของเงินทุนวิจัย โดยหักเป็น
เงินประกันผลงาน ร้อยละ 5 (ห้าเปอร์เซ็นต์) เมื่อนักวิจัยได้จัดส่งร่างรายงานผล
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) และคณะกรรมการก�ากับและติดตามผล
โครงการวิจัยได้ตรวจรับผลงานไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
งวดสุดท้ำย เป็นจ�านวนเงินในอัตราร้อยละ ... (......เปอร์เซ็นต์) ของเงินทุนวิจัย โดยหักเป็น
เงินประกันผลงาน ร้อยละ 5 (ห้าเปอร์เซ็นต์) เมือ่ นักวิจยั ได้จดั ส่งรายงานผลการวิจยั
ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และคณะกรรมการก�ากับและติดตามผลโครงการวิจยั
ได้ตรวจรับผลงานไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
กำรจ่ำยเงินประกันผลงำน สถาบันจะคืนเงินประกันผลงานภายใน 45 วัน นับแต่การจ่ายเงินงวดสุดท้าย
12. หน่วยงำนรับผิดชอบ
ส�านักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
13. ผู้ศึกษำจะต้องมีคุณสมบัติขั้นต้น ดังนี้
13.1 หัวหน้าโครงการต้องส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญา............และมีผลงานการวิจัย
และการด�าเนิน โครงการทางด้าน..................และมีประสบการณ์ทางการศึกษาวิจยั ..............ไม่ตา�่ กว่า…….ปี
13.2 คณะท�างานจะต้องเคยปฏิบัติงานทางด้าน..................... ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่า
ปริญญา........ ทางด้าน...................หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
13.3 เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาภาครัฐ หรือเป็นธุรกิจเอกชนที่เป็นนิติบุคคล
14. กำรส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัย
ให้ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่สถาบันก�าหนด จ�านวน 5 ชุด ส่งถึงผู้อ�านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 65 หมู่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-328224 โทรสาร 053-328225
15. กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำ
การพิจารณาข้อเสนอโครงการ (Full proposal) จะด�าเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการวิจัยที่แต่งตั้งโดยผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
โดยพิจารณาจากความสอดคล้องและความครบถ้วนตามข้อก�าหนดโครงการ (Terms of Reference, TOR)
รวมถึงสาระทางวิชาการและความเป็นไปได้ของวิธกี ารศึกษา นอกจากนีย้ งั พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ (ผลลัพธ์
และตัวชีว้ ดั ) ของโครงการวิจยั ทีจ่ ะเกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อย่างยัง่ ยืนตามพันธกิจของสถาบัน
คณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองโครงการวิจยั อาจขอข้อมูลเพิม่ เติมจากหัวหน้าโครงการ รวมทัง้ เจรจาต่อ
รองงบประมาณวิจัยตามความเหมาะสม หรือแจ้งปฏิเสธการรับข้อเสนอโครงการวิจัยได้
ภายหลังได้มีการตกลงรับข้อเสนอโครงการวิจัยแล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจะแจ้ง
นัดหมายหัวหน้าโครงการวิจยั ผ่านหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจยั เพือ่ ด�าเนินการขัน้ ต่อไป โดยสงวนสิทธิ์
ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อเสนอโครงการวิจัยเพิ่มเติมในลักษณะที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สถาบัน
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ภาคผนวก ข
แบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัย
(Full Proposal)

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal)
ข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal)
เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ....
***************************************************************************************************

1. ความสอดคล้องกับแผนงานวิจัยของสถาบัน
    แผนงานวิจัย ..........................................................................................................................................
2. ชุดโครงการ (ภาษาไทย).........................................................................................................................
    ชื่อโครงการ  (ภาษาไทย)........................................................................................................................
    (ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................................
    ค�ำส�ำคัญ.................................................................................................................................................
    Keywords.............................................................................................................................................
3. ชื่อหัวหน้าโครงการ หน่วยงานสังกัด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail
    ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................
    ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................
    คุณวุฒิ....................................................................................................................................................
    ต�ำแหน่ง (ทางวิชาการ/ราชการ) ...........................................................................................................
    หน่วยงาน.................................................................ภาควิชา.................................................................
    ที่อยู่........................................................................................................................................................
    โทรศัพท์/โทรสาร.....................................................E-mail...................................................................
4. ชื่อและสถานที่ติดต่อของนักวิจัย หน่วยงานสังกัด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail
    ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...นาย/นาง/นางสาว...............................................................................................
    ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)..........................................................................................................................
    คุณวุฒิ....................................................................................................................................................
    ต�ำแหน่ง (ทางวิชาการ/ราชการ) ...........................................................................................................
    หน่วยงาน...................................................................ภาควิชา...............................................................
    ที่อยู่........................................................................................................................................................
    โทรศัพท์/โทรสาร........................................................E-mail................................................................
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5. ชื่อและสถานที่ติดต่อของผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานของหัวหน้าโครงการ
    ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว................................................................................................
    ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................
    ต�ำแหน่ง ................................................................................................................................................
    หน่วยงาน..................................................................ภาควิชา................................................................
    ที่อยู่........................................................................................................................................................
    โทรศัพท์/โทรสาร......................................................E-mail..................................................................
6. ได้เสนอโครงการนี้ หรือโครงการที่มีส่วนเหมือนกับเรื่องนี้บางส่วนเพื่อขอทุนต่อแหล่งอื่นที่ใดบ้าง
☐ ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น
☐ เสนอต่อ...........................................................................................................................................
☐ ชื่อโครงการที่เสนอ..........................................................................................................................
☐ ก�ำหนดทราบผล (หรือสถานภาพเท่าที่ทราบ).................................................................................
7. งบประมาณทั้งโครงการ........................................................................บาท
    จาก สวพส.  ..........................................................................................บาท
    จากหน่วยงานอื่นที่เสนอขอโครงการวิจัยไว้ ..........................................บาท
8. ระยะเวลาด�ำเนินงาน ..............................วัน  นับแต่วันลงนามในสัญญา
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รายละเอียดของข้อเสนอโครงการ
1. ปัญหาหลักที่ต้องการศึกษาและความส�ำคัญของเรื่อง
(ในกรณีที่เป็นโครงการหนึ่งภายใต้ชุดโครงการของ สวพส. ควรระบุความสอดคล้องกับเป้าหมาย               
หรือวัตถุประสงค์ของชุดโครงการด้วย) นอกจากนี้ควรระบุผลการทบทวนเอกสาร (Literature review)           
ผลงานที่ผู้อื่นได้ท�ำมาแล้ว ซึ่งเป็นพื้นฐานของแนวคิดหรือการท�ำวิจัยเรื่องดังกล่าว
....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(การเขียนวัตถุประสงค์ อาจแยกเป็นข้อ ควรเขียนให้สอดคล้องกับชื่อเรื่อง และเหมาะสมกับกิจกรรมที่จะ
ด�ำเนินการในปีที่ของบประมาณ และวัตถุประสงค์ตลอดโครงการ (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่องหลายปี)       
เพื่อให้สามารถใช้วัตถุประสงค์เป็นตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการได้)
....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
3. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
    3.1) ผลผลิต (Output) และตัวชี้วัดผลผลิต
....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
    3.2) ผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัดผลลัพธ์
....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
4. ทฤษฎี สมมติฐาน หรือกรอบแนวความคิด (Conceptual Framework) หรือ Research
Hypothesis ของโครงการวิจัย
....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
5. เอกสารอ้างอิง
....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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6. ในกรณีของชุดโครงการให้แสดง Chart ความเชื่อมโยงของโครงการย่อยหรือกิจกรรมย่อย เพื่อน�ำ
ไปสู่วัตถุประสงค์ร่วมกัน
....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
7. ขอบเขตของการศึกษา
....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
8. ระเบียบวิธีวิจัยของโครงการวิจัย/โครงการย่อย (Research Methodology) พร้อมการวางแผน
ทางสถิติ การเก็บตัวอย่างและการบันทึกข้อมูล
....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
9. พื้นที่ด�ำเนินการวิจัย/เก็บข้อมูล
....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
10. ระยะเวลาการด�ำเนินงาน
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
11. แผนการด�ำเนินงานตลอดโครงการ
กิจกรรม
1. ………….........................…………..
2. ส่งรายงานการศึกษาเบื้องต้น
3. ………...........................……………
4. ………………............................…..
5. ส่งรายงานความก้าวหน้า
6. ……………………...........................
7. ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
8. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

.....

.....

.....

จ�ำนวนวัน
..... ..... .....

.....

.....

.....

•
•
•

•
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Milestone) ตลอดโครงการ (แสดงในรูปตารางของช่วงเวลา, กิจกรรมและ
ผลที่จะได้รับ)
ระยะเวลา

กิจกรรมที่ท�ำ

ผลที่จะได้รับ

1*
2*
3*
4*
หมายเหตุ  1* คือระยะเวลาตั้งแต่วันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยถึงวันที่ส่งรายงานการศึกษาเบื้องต้น
2* คือระยะเวลาตั้งแต่วันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยถึงวันที่ส่งรายงานความก้าวหน้า
3* คือระยะเวลาตั้งแต่วันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยถึงวันที่ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
4* คือระยะเวลาตั้งแต่วันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยถึงวันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

13. แผนการเผยแพร่เทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
(เช่น ในรูปการผลิตสือ่ -โสตทัศนูปกรณ์การฝึกอบรม, การน�ำเสนอผลการวิจยั ในทีป่ ระชุม, การจัดท�ำ pilot
project, การจัดประชุมสังเคราะห์ผลงานในลักษณะเดียวกัน, การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน)
หมายเหตุ สามารถเสนองบประมาณโครงการในส่วนนี้ โดยแยกจากงบประมาณวิจัย
....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
14. แนวทางการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
15. แผนการใช้จา่ ยงบประมาณอิงตามเกณฑ์ของ สวพส. แบ่งงบประมาณออกเป็น 5 รายการหลัก ดังนี้  
งบบุคลากร, งบด�ำเนินการ, งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเฉพาะที่จ�ำเป็น และต้องชี้แจงเหตุผล
ประกอบ) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และค่าบริหารโครงการ (ค่าตอบแทนสถาบัน)
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15.1 รายละเอียดงบประมาณของข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
รายการ
1. งบบุคลากร
1.1 ค่าจ้าง
    - ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยปริญญาโท (....คน)
    - ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยปริญญาตรี (....คน)
1.2 ค่าตอบแทน
    - ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ
    - ค่าตอบแทนผู้ร่วมโครงการ (...... คน)
รวม
2. งบด�ำเนินงาน
    2.1 ค่าใช้สอย
    - ค่าเบี้ยเลี้ยง
    - ค่าที่พัก
    - ค่าเดินทาง
    - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
    - ค่าจ้างเหมาแรงงานและบริการ
    - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา/ฝึกอบรม
    - ค่าจัดท�ำต้นฉบับและเอกสารประชุมและรายงาน
    - ค่าชดเชยเกษตรกร
    - ค่าใช้สอยอื่น ๆ
2.2 ค่าวัสดุ
    - วัสดุส�ำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
    - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
    - วัสดุเกษตร สารเคมี และอุปกรณ์ภาคสนาม
    - วัสดุเอกสาร วารสารต่าง ๆ
    - วัสดุโฆษณา เผยแพร่
    - วัสดุอื่นๆ
รวม
3. ค่าใช้จ่ายอื่น
    - ค่าสาธารณูปโภค
รวม
4. งบลงทุน* : ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
รวม
5. ค่าบริหารโครงการตามระเบียบ สวพส.โดยไม่รวม
งบค่าครุภัณฑ์และงบเดินทางต่างประเทศ
รวมทั้งหมด (บาท)

งบประมาณ (บาท)
เดือนที่ …-... เดือนที่ …-... เดือนที่ …-... เดือนที่ …-... เดือนที่ …-...

หมายเหตุ 1. ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
2. ขอยืนยันงบประมาณ จ�ำนวน .............. บาท (......................บาทถ้วน)  โดยไม่สามารถปรับลดได้อีก
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15.2 ภาพรวมงบประมาณการวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดระยะเวลาของโครงการ (กรณีเป็น
โครงการต่อเนื่อง) โดยงบประมาณปีนี้เป็นการด�ำเนินงานปีที่....
รายการ

ปีที่ 1

งบประมาณรายปี
ปีที่ 2
ปีที่ 3

รวม 3 ปี

1. งบบุคลากร
2. งบด�ำเนินงาน
3. ค่าใช้จ่ายอื่น
4. งบลงทุน
5. ค่าบริหารโครงการวิจัย
รวมงบประมาณรายปี
16. ค�ำชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี)
17. ค�ำรับรองการปฏิบัติงานโดยหัวหน้าโครงการ
ผู้วิจัยขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบฯ และข้อก�ำหนดในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย          
จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยเคร่งครัด
ลายเซ็น...................................................
      (..............................................)
หัวหน้าโครงการวิจัย
วันที่..........เดือน...................พ.ศ. ..........
18. ค�ำยินยอมให้ดำ� เนินการวิจยั โดยหัวหน้าหน่วยงาน พร้อมลายเซ็น (ตัวอย่างเช่น มูลนิธโิ ครงการหลวง:
ประธานมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันการศึกษา : อธิการบดี หน่วยงานราชการระดับกรม:อธิบดี เป็นต้น)
ข้าพเจ้าอนุญาตให้ใช้สถานที่ บุคลากร และอุปกรณ์การวิจยั ในการวิจยั นี้ และรับรองว่า จะควบคุม
ติดตามการด�ำเนินงานวิจยั การรายงานผล ตลอดจนเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั จนเสร็จสิน้ โครงการ
ลายเซ็น...................................................
      (..............................................)
      ต�ำแหน่ง .................................
วันที่..........เดือน...................พ.ศ. ..........
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ค�ำชี้แจงเหตุผลความจ�ำเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ซื้อครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลักษณะการใช้และความจ�ำเป็นต่อโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุน
.........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
สถานภาพของครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างนี้ในหน่วยงานของท่าน (กรุณาท�ำเครื่องหมายที่หน้าหัวข้อ)
☐ ไม่มีครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างนี้เลย
☐ มีครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ที่ลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกัน คือ
ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
1. .................................................
2. .................................................
3. .................................................

สถานภาพและการใช้งานในปัจจุบัน
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

☐ ปัจจุบันมีอยู่แล้ว  โดยมีสถานภาพและการใช้งานดังนี้
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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ประวัติคณะผู้วิจัย
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)........................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................................
2. เลขหมายบัตรประจ�าตัวประชาชน................................................................................................................
3. ต�าแหน่งในโครงการวิจัยนี้ (ระบุต�าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการ พร้อมร้อยละของ
ความรับผิดชอบ) ........................................................................................................................................
4. ต�าแหน่งปัจจุบนั (อาจารย์, ผศ., รศ., ศ., ต�าแหน่งทางราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด)....................................
5. สถานที่ติดต่อ (ที่ท�างาน) ........................................................................................................................
โทรศัพท์/โทรสาร........................................................................................................................................
E-mail address.........................................................................................................................................
6. ทีอ่ ยู่ (บ้าน)...................................................................................................................................................
โทรศัพท์/โทรสาร........................................................................................................................................
7. ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี - เอก ; สาขา สถาบันและปีที่จบ)
.........................................................................................................................................................................
8. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 สาขา)
.........................................................................................................................................................................
9. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
9.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
.........................................................................................................................................................................
9.2 ผลงานวิจัยที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้
.........................................................................................................................................................................
9.3 ผลงานอื่น ๆ เช่น ต�ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ
.........................................................................................................................................................................
9.4 รางวัลผลงานวิจัยที่เคยได้รับ
.........................................................................................................................................................................
10. ในกรณีหัวหน้าชุดโครงการวิจัย โปรดระบุประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายใน
และต่างประเทศ เช่น ผู้อ�านวยการแผนงานวิจัย, หัวหน้าชุดโครงการวิจัย (ระบุชื่อแผนงานหรือโครงการ
วิจัย)
.........................................................................................................................................................................
11. ภาระงานในปัจจุบัน
11.1 งานประจ�า
.........................................................................................................................................................................
11.2 งานวิจัยที่รับผิดชอบในปัจจุบัน
.........................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ค
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

สัญญาเลขที่.……..………..
ลงวันที่.………………………

สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
โครงการ....................................................
สัญญาฉบับนี้ท�ำขึ้น ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ 1
ถนนสุเทพ ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่............. เดือน................ พ.ศ. ..................
ระหว่าง สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องค์การมหาชน)  โดย................................................ผูอ้ ำ� นวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่งกับ
(หน่วยงานของรัฐ).......................................... ซึ่งมีส�ำนักงานตั้งอยู่เลขที่....................................
ถนน....................................ต�ำบล/แขวง.........................อ�ำเภอ/เขต........................จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย.์ ...............โดย...............................................................ต�ำแหน่ง.............................................       
ผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพันปรากฏตามหนังสือมอบอ�ำนาจเลขที.่ .........../...................ลงวันที.่ ...........................
(หน่วยงานเอกชน) ระบุชื่อบริษัทห้าง.................................................................................          
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล   ณ   ส�ำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท   จังหวัด........................................        
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) มีส�ำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่................................ถนน.............................       
ต�ำบล/แขวง.........................อ�ำเภอ/เขต........................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย.์ ........................
โดย................................................................ต�ำแหน่ง............................................ผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพัน
เป็นนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของส�ำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรมพัฒนาธุรกิจการค้า       
เลขที่......./...........ลงวันที.่ ...............และหนังสือมอบอ�ำนาจเลขที่........./........ลงวันที.่ ................................
(บุคคลธรรมดา).......................................................................อาชีพ.......................................         
ต�ำแหน่ง.......................สังกัด....................................บัตรประจ�ำตัวประชาชน/บัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐ/อื่น ๆ ................ เลขที่.................................อายุ..............ปีสัญชาติ.................ที่อยู่ตามบัตรเลขที่.......
................................ซอย..............................ถนน..............................ต�ำบล/แขวง............................     
อ�ำเภอ/เขต.....................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์.......................ซึ่งได้รับอนุญาตจาก..............
................................ให้ทำ� การวิจยั ตามหนังสือเลขที.่ ......... /.........ลงวันที.่ ..................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง
ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนและผู้รับทุนตกลงรับทุนเพื่อที่จะด�ำเนินการตามรายละเอียดที่ก�ำหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขของสัญญา และภาคผนวก ดังต่อไปนี้
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ภาคผนวก ก : เงื่อนไขของสัญญา
ภาคผนวก ข : ข้อก�ำหนดโครงการวิจัย (Terms of Reference)
ภาคผนวก ค : ข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal)
       พร้อมส�ำเนาหนังสือน�ำส่ง
      
ภาคผนวก ง : ก�ำหนดระยะเวลาการท�ำวิจัย การส่งรายงานผลการวิจัย
                             และเงื่อนไขการเบิกจ่ายงวดเงินทุนวิจัย

จ�ำนวน .............หน้า
จ�ำนวน .............หน้า
จ�ำนวน .............หน้า
จ�ำนวน .............หน้า

รวมทั้งบันทึกข้อตกลงซึ่งอาจจัดท�ำขึ้นภายหลังทุกฉบับ
เอกสารแนบท้ายสัญญาข้างต้นให้ถอื เป็นส่วนหนึง่ ของสัญญานี้ ในกรณีทมี่ คี วามขัดแย้งกันระหว่าง
ข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับ             
และในกรณีทเี่ อกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผูร้ บั ทุนต้องปฏิบตั ติ ามค�ำวินจิ ฉัยของผูใ้ ห้ทนุ โดยค�ำวินจิ ฉัย
ของผู้ให้ทุนถือเป็นที่สุด
สัญญานี้ท�ำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญา   
โดยละเอียดตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส�ำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ.................................................... ผู้ให้ทุน
(.................................................)
ลงชื่อ.................................................... ผู้รับทุน
(.................................................)
ลงชื่อ ................................................... พยาน
(.................................................)
ลงชื่อ ................................................... พยาน
(.................................................)
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สัญญาเลขที่.……..………..
ลงวันที่.………………………

ภาคผนวก ก
เงื่อนไขของสัญญา
เงื่อนไขของสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย “โครงการ.............................................................”
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ............ จ�ำนวน ...... หน้า
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สัญญาเลขที่.……..………..
ลงวันที่.………………………

ภาคผนวก ก
เงื่อนไขของสัญญา
1. ข้อความทั่วไป
1.1 ขอบข่ายของโครงการวิจัย
        โครงการวิจัย.............................................................................................ซึ่งผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติ
ตามสัญญานี้ ซึง่ ต่อไปในสัญญาเรียกว่า “โครงการวิจยั ” ผูร้ บั ทุนจะต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามข้อก�ำหนด
โครงการวิจัย (Terms of Reference) ที่ระบุไว้ในภาคผนวก ข และกิจกรรมซึ่งผู้รับทุนและผู้ให้ทุนตกลง
เพิ่มเติมจากภาคผนวก ข
1.2 กฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตาม
    ในการด�ำเนินงานวิจัยตามสัญญานี้ผู้รับทุนจะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เว้นแต่จะได้ตกลงกันให้เป็น          
อย่างอื่น
1.3 การบอกกล่าว
        บรรดาค�ำบอกกล่าวหรือการให้ความยินยอมหรือความเห็นชอบใด ๆ ตามสัญญานีต้ อ้ งท�ำเป็นหนังสือ
และจะถือว่าได้ส่งไปโดยชอบแล้ว หากได้จัดส่งโดยทางหนึ่งทางใดดังต่อไปนี้คือ
1) ส่งมอบโดยบุคคลแก่ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย
2) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
3) ทางโทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วยืนยันเป็นหนังสือโดยเร็วไปยังชื่อและที่อยู่ของ
คู่สัญญาดังต่อไปนี้
ผู้ให้ทุน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เลขที่ 65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ ต�ำบลสุเทพ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5332-8224 โทรสาร 0-5332-8225
E-mail...........................................................................................................................................
ผู้รับทุน..................................................เลขที่.................หมู่.................ถนน................................
อ�ำเภอ..................จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์.............................
โทรสาร ..................................................E-mail...........................................................................

คู่มือว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 47

2. การเริ่มโครงการวิจัย การสิ้นสุดของโครงการวิจัย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และการบอกเลิกสัญญา
    2.1 ผู้รับทุนต้องด�ำเนินการวิจัยตามโครงการนี้ทันที นับแต่วันลงนามในสัญญา ถ้าหากผู้รับทุนมิได้เริ่ม
ด�ำเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันดังกล่าว ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
     2.2 มีระยะเวลาการด�ำเนินการของการวิจัย......วัน นับตั้งแต่วันที่..........................ถึงวันที่........................
2.3 ผู้รับทุนจะต้องด�ำเนินการวิจัยตามข้อก�ำหนดโครงการ (Terms of Reference) และต้องด�ำเนิน
การวิจัยให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ตามเอกสารในภาคผนวก ข     
และ ค หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถด�ำเนินการวิจัยได้ หรือมีความจ�ำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน
และวิธกี ารใด ๆ ผูร้ บั ทุนต้องแจ้งให้ผใู้ ห้ทนุ ทราบเป็นหนังสือภายในก�ำหนด 30 วัน นับจากวันเกิดอุปสรรค
หรือมีความจ�ำเป็นดังกล่าว ทัง้ นีผ้ ใู้ ห้ทนุ มีสทิ ธิทจี่ ะยุตกิ ารสนับสนุนทุนวิจยั หรือให้ความเห็นชอบกับการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงโครงการได้ตามความเหมาะสม โดยทั้ง 2 กรณีจะมีผลถึงการคืนเงินทุนวิจัย หรือการปรับ
เปลี่ยนเงินทุนวิจัยตามแต่กรณี โดยจะได้จัดท�ำเป็นบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา
    2.4 การโอนโครงการวิจัยและการเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย
2.4.1 ผู้รับทุนจะต้องไม่โอนโครงการวิจัย ไม่ให้ช่วงโครงการวิจัย มอบหมายโครงการวิจัย           
หรือละทิ้งโครงการวิจัย ให้ผู้อื่นเป็นผู้ท�ำโครงการวิจัยตามสัญญานี้แทนไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน
ด้วยประการใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้ทุนก่อน และแม้จะได้รับความ
ยินยอมดังกล่าว ผู้รับทุนก็ยังต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ตามสัญญานี้ต่อไปทุกประการ
2.4.2 ผู้รับทุนจะแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัย                   
และรายละเอียดของโครงการวิจัยมิได้ เว้นแต่ผู้รับทุนจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน           
และผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนโครงการ หรือยุติการสนับสนุนทุนวิจัยได้ตามแต่จะเห็นสมควร
    2.5 การระงับโครงการวิจัยชั่วคราวและการบอกเลิกสัญญาโดยผู้ให้ทุน
2.5.1 ผู้ให้ทุนมีสิทธิระงับงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือบอกเลิกสัญญานี้ และระงับหรือ         
งดการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการท�ำวิจัยทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ถ้าผู้ให้ทุนเห็นว่าผู้รับทุนและหรือผู้ร่วมวิจัย
มิได้ท�ำงานหรือท�ำการวิจัยด้วยความช�ำนาญ หรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพเท่าที่พึงคาดหมายได้จาก
นักวิจยั ระดับเดียวกัน หรือมิได้ปฏิบตั ติ ามข้อสัญญา หรือผูร้ บั ทุนไม่สามารถท�ำการวิจยั ต่อไปได้ หรือไม่อาจ
ท�ำให้แล้วเสร็จได้ หรือเมื่อผู้ให้ทุนเห็นว่าควรยุติการท�ำวิจัยไม่ว่ากรณีใด ๆ ในกรณีเช่นนี้ผู้ให้ทุนจะ            
แจ้งให้ผู้รับทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะน�ำโครงการวิจัยนี้ไปด�ำเนินการต่อไปได้ ไม่ว่าจะด�ำเนินการเองหรือมอบให้
บุคคลอื่นใดด�ำเนินการแทน แต่หากผู้รับทุนและ/หรือผู้ร่วมวิจัยจะด�ำเนินการตามโครงการวิจัยนี้ต่อไป     
ไม่ว่าจะด้วยเงินส่วนตัวหรือเงินทุนสนับสนุนจากแหล่งใดก็ตาม จะต้องแจ้งและได้รับอนุญาตจากผู้ให้ทุน
เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจึงจะกระท�ำได้
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กรณีที่ผู้ให้ทุนพิจารณาเห็นว่าการท�ำการวิจัยของผู้รับทุนจะล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ก�ำหนด  
ตามสัญญานี้ หรือจะเนิน่ นานเกินกว่าระยะเวลาตามโครงการวิจยั ทีร่ บั ทุน เป็นเหตุให้โครงการของผูร้ บั ทุน
จะไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป ผู้ให้ทุนมีสิทธิจะระงับการจ่ายเงินอุดหนุนและบอกเลิกสัญญา         
หากเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาการ (Technical Problem) และไม่สามารถที่จะแก้ไข
ได้ ท�ำให้ไม่อาจด�ำเนินโครงการต่อไป หรือเกิดอุปสรรคอื่นใด โดยมิใช่ความผิดของผู้รับทุน ผู้รับทุนจะต้อง
คืนเงินเฉพาะส่วนที่เหลือจากการด�ำเนินโครงการที่ได้รับไปในแต่ละงวดนั้น ๆ ให้แก่ผู้ให้ทุนภายใน 60 วัน
นับแต่วันที่ผู้ให้ทุนได้แจ้งหนังสือให้ผู้รับทุนทราบ
2.5.2 เมื่อผู้รับทุนได้รับหนังสือบอกกล่าวตามข้อ 2.5.1 แล้ว ผู้รับทุนจะต้องยุติการด�ำเนินการ
วิจยั ทันที และจัดท�ำรายงานการท�ำวิจยั ทีไ่ ด้ทำ� ไปแล้ว พร้อมทัง้ ข้อมูลการท�ำวิจยั ทัง้ หมดส่งมอบให้ผใู้ ห้ทนุ
ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว ตลอดจนด�ำเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายใด ๆ            
ที่อาจมีระหว่างการหยุดท�ำการวิจัยโครงการวิจัยนั้นให้น้อยที่สุด
2.5.3 เมื่อได้มีการเลิกสัญญาตามข้อ 2.5.1 และ 2.5.2 แล้ว ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินทุนทั้งหมด     
ที่ได้รับไปตามสัญญานี้คืนให้แก่ผู้ให้ทุนภายใน 45 วัน เว้นแต่ผู้รับทุนจะจัดท�ำรายงานสรุปผลงานที่ได้    
ด�ำเนินการแล้วจนเป็นที่พอใจของผู้ให้ทุน  
ในกรณีนี้ผลงานที่ผู้รับทุนได้ส่งมอบแก่ผู้ให้ทุนแล้ว ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และเป็นลิขสิทธิ์ของ        
ผู้ให้ทุนโดยผู้รับทุนจะไม่เรียกร้องเอาเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ให้ทุน
    2.6 การบอกเลิกสัญญาโดยผู้รับทุน
ถ้าผู้ให้ทุนมิได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่สัญญาระบุไว้ ผู้รับทุนต้องมีหนังสือถึงผู้ให้ทุน
ระบุรายละเอียดถึงเหตุดังกล่าวให้ผู้ให้ทุนทราบ ถ้าผู้ให้ทุนมิได้ด�ำเนินการแก้ไขให้ผู้รับทุนพอใจภายใน  
ระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น ผู้รับทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
    2.7 เหตุสุดวิสัย
2.7.1 เหตุสุดวิสัยหมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี ไม่มีใครอาจป้องกันได้
แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควร อันพึง          
คาดหมายได้จากบุคคลนั้นในฐานะเช่นนั้น
2.7.2 ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ได้ เพราะเหตุสุดวิสัย        
คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนั้นเกิดขึ้น             
และคูส่ ญ
ั ญาฝ่ายทีไ่ ด้รบั แจ้งต้องพิจารณาว่ายอมรับเหตุดงั กล่าวว่าเป็นเหตุสดุ วิสยั หรือไม่ แล้วแจ้งให้คสู่ ญ
ั ญา
ฝ่ายแรกทราบภายในเวลาอันควร
2.7.3 ในระหว่างที่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น ให้หน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ระงับลงชัว่ คราว เว้นแต่จะระบุไว้ในสัญญานีเ้ ป็นประการอืน่ อย่างไรก็ตาม ผูร้ บั ทุนมีสทิ ธิจะได้รบั การขยาย
เวลาท�ำงานออกไปเท่ากับระยะเวลาที่ต้องเสียไป อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยนั้น
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2.7.4 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงาน หรือยินยอมให้มีการปฏิบัติงาน   
ตามสัญญานี้ได้ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยต่อเนื่องกัน เป็นเวลาเกินกว่า 60 วัน   
นับจากวันแจ้งเหตุสดุ วิสยั ตามข้อ 2.7.2 หากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ายใดเห็นว่าเป็นการพ้นวิสยั ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามสัญญานีไ้ ด้
คู่สัญญาฝ่ายนั้นมีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
    2.8 สิทธิของคู่สัญญาเมื่อมีการะงับงานชั่วคราวหรือบอกเลิกสัญญา
2.8.1 เมื่อมีการระงับการท�ำงานตามสัญญานี้ชั่วคราว ตามสัญญาข้อ 2.7 ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินให้
ผู้รับทุนเป็นค่าใช้จ่ายเท่าที่จ�ำเป็นตามจ�ำนวนเงินที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน
2.8.2 เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 ผู้ให้ทุนจะช�ำระทุนวิจัยตามส่วนที         ่
เป็นธรรมและเหมาะสมที่ก�ำหนดในภาคผนวก ง ให้แก่ผู้รับทุนโดยค�ำนวณตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึง   
วันบอกเลิกสัญญา ในกรณีเช่นนี้ ผูใ้ ห้ทนุ มีสทิ ธิทจี่ ะยึดเงินประกันผลงาน หรือบังคับเอาแก่หนังสือค�ำ้ ประกัน
ตามทีร่ ะบุไว้ในภาคผนวก ง หรือผูใ้ ห้ทนุ จะจ่ายคืนเงินประกันผลงานทีห่ กั ไว้ทงั้ หมดหรือคืนหนังสือค�ำ้ ประกัน
ที่ยึดไว้ตามภาคผนวก ง แล้วแต่กรณี รวมทั้งเงินชดเชยค่าเดินทางและเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ทดรองจ่ายไปตาม
สมควรและตามความเป็นจริง ซึ่งผู้ให้ทุนยังมิได้ช�ำระให้แก่ผู้รับทุนด้วย อย่างไรก็ตาม เงินชดเชยและเงิน
ที่ได้ช�ำระไปแล้วทั้งหมดจะต้องไม่เกินยอดเงินตามสัญญาที่ก�ำหนดในภาคผนวก ง หรือตามที่ได้ตกลง    
แก้ไขกันไว้
    2.9 สิทธิเรียกร้องเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผิดสัญญา
เมือ่ มีการบอกเลิกสัญญาเนือ่ งจากฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ผิดสัญญา ผูใ้ ห้ทนุ และผูร้ บั ทุนจะท�ำความตกลงกัน
ในเรื่องค่าเสียหาย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การเลิกสัญญาเกิดขึ้น เนื่องจากผู้รับทุนเป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้ให้ทุน
มีสทิ ธินำ� เงินประกันผลงานทีย่ ดึ ไว้ หรือเงินทีธ่ นาคารผูค้ ำ�้ ประกันส่งมาให้มาชดใช้เป็นค่าเสียหายเบือ้ งต้นได้
3. สิทธิและหน้าที่ของผู้รับทุน
     3.1 ผูร้ บั ทุนจะต้องใช้ความช�ำนาญ ความระมัดระวังและความขยันหมัน่ เพียรในการด�ำเนินงานโครงการ
วิ จัย ตามสั ญ ญาอย่ า งมีป ระสิท ธิภาพ และจะต้องปฏิบัติห น้าที่ตามความรับผิดชอบให้ส�ำเร็จลุล ่ว ง               
เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไป ต้องคอยหมั่นตรวจสอบการท�ำการวิจัยของ
เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องอยูเ่ สมอว่าเป็นไปอย่างซือ่ สัตย์ตรงไปตรงมา ต้องมีการตรวจสอบบัญชีและสถานการณ์
ทางการเงินของโครงการทุกเดือน และมีการตรวจสอบโดยไม่ก�ำหนดล่วงหน้าเป็นครั้งคราว
    3.2 ผู้รับทุนจะต้องใช้เงินทุนที่ได้รับตามสัญญาเพื่อด�ำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกิจกรรม
ของโครงการวิจัยตามสัญญานี้เท่านั้น และจะต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด และเหมาะสม
    3.3 ผู้รับทุนจะต้องไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเงินค่าสิทธิ เงินบ�ำเหน็จ หรือ
ค่านายหน้าใด ๆ ที่เกี่ยวกับการน�ำสิ่งของหรือกรรมวิธีใด ๆ ที่มีทะเบียนสิทธิบัตรหรือได้รับการคุ้มครอง  
มาใช้เพือ่ วัตถุประสงค์ของสัญญานี้ เว้นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะได้ตกลงกันเป็นหนังสือว่าผูร้ บั ทุนอาจได้ผลประโยชน์
หรือเงินเช่นว่านั้นได้
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   3.4 ผู้รับทุนจะต้องจัดท�ำรายงานการเงินเสนอต่อผู้ให้ทุนเป็นงวด ๆ พร้อมกับรายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัย (Progress report) และรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่
ผู้ให้ทุนก�ำหนด หากมีเงินเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินที่เหลือพร้อมดอกเบี้ย             
ที่เกิดจากโครงการให้แก่ผู้ให้ทุนภายใน 30 วัน นอกจากจะมีหลักฐานเป็นหนังสือว่าได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น
    3.5 ทุนอุดหนุนการวิจัยซึ่งผู้ให้ทุนจะจ่ายให้ผู้รับทุนตามภาคผนวก ง นั้น เป็นงบประมาณโครงการวิจัย
เพียงอย่างเดียว ซึง่ ผูร้ บั ทุนจะได้รบั เกีย่ วกับการด�ำเนินการวิจยั ตามสัญญานี้ ผูร้ บั ทุนจะต้องไม่รบั ค่านายหน้า
ทางการค้า ส่วนลด เบีย้ เลีย้ ง เงินช่วยเหลือใด ๆ โดยตรงหรือโดยอ้อมหรือสิง่ ตอบแทนใด ๆ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสัญญานี้ หรือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้จากบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ทั้งสิ้น
     3.6 หากผู้รับทุนได้จัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือ เครื่องใช้เป็นอุปกรณ์การวิจัยในการด�ำเนินการโครงการวิจัย
ตามสัญญา ผู้รับทุนจะต้องจัดเก็บใบเสนอราคาหลักฐานการซื้อและการจ่ายเงินให้ผู้ให้ทุนเพื่อตรวจสอบ
โดยเมื่อได้จัดซื้อหรือจัดจ้างเสร็จแล้ว ผู้รับทุนจะต้องระบุข้อความไว้ที่อุปกรณ์การวิจัยทุกรายการว่า       
“จัดซือ้ โดยสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจยั โครงการ..................................................................................ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. .......” และให้อุปกรณ์การวิจัยดังกล่าวตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของผู้ให้ทุน เมื่อท�ำโครงการวิจัยแล้วเสร็จหรือยุติลงด้วยประการใด ๆ ผู้รับทุนจะต้องท�ำบัญชี
แสดงรายการ และหลักฐานการจัดซื้อ หลักฐานการจัดจ้างและการจ่ายเงิน เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการวิจัยทั้งหมด รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ที่ยังคงเหลืออยู่ และจัดการโยกย้ายไปเก็บรักษา
ตามค�ำสั่งผู้ให้ทุน ผู้รับทุนต้องดูแลเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมตลอดเวลา  
ทีค่ รอบครอง และต้องคืนเครือ่ งมือเครือ่ งใช้และวัสดุอปุ กรณ์ดงั กล่าวให้ครบในสภาพดีตามความเหมาะสม
แต่ไม่ต้องรับผิดชอบส�ำหรับการเสื่อมสภาพตามปกติ
     3.7 ผูร้ บั ทุนยินยอมและอ�ำนวยความสะดวกให้ผใู้ ห้ทนุ หรือผูท้ ผี่ ใู้ ห้ทนุ มอบหมายเข้าไปในสถานทีท่ ำ� การ
ของผู้รับทุนหรือสถานที่การวิจัย เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการวิจัยตามโครงการได้
    3.8 สิทธิในผลการวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา
3.8.1 สถาบันมีสทิ ธินำ� ผลการวิจยั ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในระหว่างการด�ำเนินงานวิจยั และเมือ่ การด�ำเนินงาน
วิจัยสิ้นสุดลงไปสนับสนุนการด�ำเนินการของมูลนิธิโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูงตามพันธกิจของ
สถาบันได้ตลอดเวลา หรือน�ำไปเผยแพร่ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์หรือโดยสื่อใด ๆ หรือน�ำไปใช้ใน                  
การวิจัยเพื่อพัฒนาทางวิชาการต่อไป หรือใช้ประโยชน์ใด ๆ ของสถาบันได้
ส�ำหรับผลการวิจยั ทีส่ นับสนุนงานมูลนิธโิ ครงการหลวง หรือต่อยอดงานวิจยั ของมูลนิธโิ ครงการหลวง
ผลการวิจัยให้ตกเป็นของมูลนิธิโครงการหลวง
3.8.2 ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยให้ตกเป็นของสถาบัน เว้นแต่คู่สัญญา ทั้งสองฝ่าย       
มีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นก่อนการลงนามสัญญา
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3.8.3 กรณีที่สถาบันน�ำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ      
หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานเป็นของสถาบันทั้งหมด ยกเว้น กรณีที่เป็นองค์ความรู้จากผู้รับทุน
และน�ำมาต่อยอดให้สถาบัน จะท�ำการตกลงเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับทุน
ทั้งนี้ การจัดสรรผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันว่าด้วยเรื่อง “การคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรผลประโยชน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)”
3.8.4 ในกรณีที่ผู้รับทุนประสงค์จะน�ำผลงานอันเนื่องมาจากโครงการนี้ไปต่อยอดหรือใช้ใน         
เชิงพาณิชย์หรือในการใด ๆ อันก่อให้เกิดรายได้หรือผลประโยชน์ตอบแทน ผู้รับทุนจะต้องด�ำเนินการ     
ตามที่ผู้ให้ทุนก�ำหนดและได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุนก่อน
3.8.5 ในการที่ผู้รับทุนจะน�ำผลการวิจัยที่ได้รับทุนตามสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน           
เผยแพร่ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ใดหรือสื่อใด ๆ หรือในการสาธิตแก่สาธารณชนไม่ว่า ณ ที่ใด ให้ถือเป็น          
ความรับผิดชอบของผู้รับทุน แต่ทั้งนี้ผู้รับทุนจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุนและปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ผู้ให้ทุนก�ำหนดก่อนจึงจะเผยแพร่หรือสาธิตได้ การให้อนุญาตของผู้ให้ทุนไม่เป็นเหตุให้ผู้รับทุน
หลุดพ้นจากความรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามมาจากการเผยแพร่ผลการวิจัยดังกล่าว
กรณีผู้รับทุนได้รับอนุญาตจากผู้ให้ทุนให้มีการตีพิมพ์ผลการวิจัยได้แล้ว ผู้รับทุนจะต้องลงข้อความไว้ที่   
หน้าปกว่า “ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)” ให้ม              ี
ตราสัญลักษณ์ของผู้ให้ทุนปรากฏอยู่บนหน้าปก และ “ความเห็นในรายงานผลการวิจัยเป็นของผู้วิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไม่จ�ำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป” และส่งส�ำเนาของ          
สิ่งที่ได้โฆษณาเผยแพร่นั้นให้ผู้ให้ทุน จ�ำนวน 1 ชุดด้วย
3.8.6 ในกรณีท่ีผลการวิจัยอันเนื่องมาจากโครงการนี้จะน�ำไปสู่การประดิษฐ์หรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ผู้รับทุนจะต้องไม่น�ำไปเผยแพร่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ใด ๆ จนกว่า   
ผูใ้ ห้ทนุ จะได้ดำ� เนินการขอรับสิทธิบตั รเพือ่ การประดิษฐ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3.8.7 ผู้รับทุนมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยตามโครงการวิจัยต่อผู้ให้ทุน ทั้งใน
ระหว่างการด�ำเนินการวิจัยหรือเมื่อสิ้นสุดการวิจัยแล้วโดยการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไปตามที่           
ผู้ให้ทุนก�ำหนด และผู้รับทุนมีหน้าที่ในการรักษาความลับของข้อมูลที่ได้จากการวิจัยตามโครงการวิจัย    
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
3.8.8 ในกรณี ที่ จ ะต้ อ งด� ำ เนิ น การเพื่ อ จดสิ ท ธิ บั ต ร หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการโอนสิ ท ธิ                      
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้รับทุนต้องให้ข้อมูลผลการวิจัยแก่ผู้ให้ทุน และจะเปิดเผยผลการวิจัยไม่ได้
จนกว่าจะได้จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว
3.8.9 ในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ให้สถาบันมีอ�ำนาจด�ำเนินการแต่เพียงผู้เดียว
ทั้งนี้สถาบันอาจมอบหมายให้ผู้รับทุนหรือผู้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยเป็นผู้ด�ำเนินการแทนก็ได้ ถ้าทรัพย์สิน
ทางปัญญาตามวรรคแรกมีความซับซ้อนและต้องอาศัยความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน สถาบันอาจจ้างบุคคลอืน่
เป็นผู้ด�ำเนินการแทนได้ ในกรณีที่ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเจ้าของร่วมหลายฝ่าย สถาบันอาจแต่งตั้ง       
คณะร่วมเพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาได้
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4. ความรับผิดชอบของผู้รับทุน
    4.1 ผู้ให้ทุนและผู้รับทุนยอมรับว่ามีความเกี่ยวพันตามสัญญานี้ เป็นเพียงผู้ให้ทุนและผู้รับทุน มิใช่เป็น
นายจ้างลูกจ้าง หรือเป็นตัวแทนของผู้ให้ทุนแต่อย่างใด
    4.2 ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้ทุน และป้องกันมิให้ผู้ให้ทุนต้องรับผิดชอบ ในบรรดาสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จา่ ย หรือราคา รวมตลอดถึงการเรียกร้องโดยบุคคลทีส่ ามอันเกิดจากความผิดพลาด
หรือการละเว้นไม่กระท�ำการของผู้รับทุน หรือของลูกจ้างของผู้รับทุน
   4.3 ผู้รับทุนจะต้องรับผิดต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือสิทธิใด ๆ ในสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์
ของบุคคลที่สาม ซึ่งผู้รับทุนน�ำมาใช้ในการด�ำเนินงานโครงการวิจัยตามสัญญานี้
5. พันธะหน้าที่ของผู้ให้ทุน
    5.1 ผู้ให้ทุนจะมอบข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ให้ทุนมีอยู่ให้แก่ผู้รับทุน โดยไม่คิดมูลค่า         
และภายในเวลาอันควร
    5.2 ในกรณีทผี่ รู้ บั ทุนร้องขอความช่วยเหลือ ผูใ้ ห้ทนุ จะให้ความช่วยเหลืออ�ำนวยความสะดวกตามสมควร
ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานโครงการวิจัยของผู้รับทุนตามสัญญานี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
6. วิธีการจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย
   6.1 ผู้ให้ทุนตกลงจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยให้ผู้รับทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในภาคผนวก ง โดยวิธีโอนเงิน
โดยตรงไปยังบัญชีธนาคารของโครงการ
     6.2 ในกรณีที่ผู้รับทุนต้องท�ำการวิจัยอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุในภาคผนวก ข   
และภาคผนวก ค เนือ่ งจากมีเหตุนอกเหนือจากการควบคุมของผูร้ บั ทุนเกิดขึน้ และซึง่ ผูร้ บั ทุนไม่อาจคาดหมาย
ล่วงหน้าได้ หรือเนื่องจากคู่สัญญาได้ตกลงเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโครงการวิจัยอันสืบเนื่องมาจาก             
การเรียกร้องของฝ่ายผู้ให้ทุน ผู้รับทุนจะได้รับค่าชดเชยรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้ (ถ้ามี) เพิ่มเติมโดย
ค�ำนวณตามอัตราเดียวกับอัตราที่ระบุในภาคผนวก ง
    6.3 ในกรณีทคี่ วามล่าช้าเกิดจากฝ่ายผูใ้ ห้ทนุ และความล่าช้านัน้ ท�ำให้ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ เป็นพิเศษ
ผู้รับทุนมีสิทธิได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพิ่มเติมโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันในเรื่องทุนอุดหนุน
การวิจัยเพิ่มเติมนั้น
7. อัตราค่าปรับ
    7.1 หากผูร้ บั ทุนไม่สามารถด�ำเนินการวิจยั ให้แล้วเสร็จตามเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญาและผูใ้ ห้ทนุ ยังมิได้
บอกเลิกสัญญา ผู้รับทุนจะต้องช�ำระค่าปรับให้แก่ผู้ให้ทุนในอัตราร้อยละ 0.05 ของทุนอุดหนุนการวิจัย
ตามสัญญาต่อวัน หรือเป็นจ�ำนวนเงินวันละ…......….บาท (……....…..….…..) นับถัดจากวันทีก่ ำ� หนดแล้วเสร็จ           
ตามสัญญาหรือวันที่ผู้ให้ทุนได้ขยายให้จนถึงวันที่ด�ำเนินการวิจัยแล้วเสร็จจริง
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    7.2 หากผู้รับทุนน�ำส่ง “รายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์” ล่าช้ากว่าก�ำหนดเกิน 45 วัน นับถัดจาก   
วันก�ำหนดส่งมอบผลงานตามสัญญาหรือตามที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาตามข้อ 2.7 ให้ถือว่าผู้รับทุนส่งงาน
ล่าช้า ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนลดเงินทุนวิจัยงวดสุดท้าย และเงินค่าบริหารโครงการที่ยังคงค้างอยู           ่
ลงครึ่งหนึ่งจากที่ระบุในสัญญา
    7.3 หากผู้รับทุนน�ำส่ง “รายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์” ล่าช้ากว่าก�ำหนดเกิน 90 วัน นับถัดจาก   
วันก�ำหนดวันส่งมอบผลงานตามสัญญาหรือตามที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาตามข้อ 2.7 ให้ถือว่าผู้รับทุน       
ผิดสัญญา ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนระงับการจ่ายเงินทุนวิจัยงวดสุดท้าย และเงินค่าบริหารโครงการที่ยัง
คงค้างอยู่ตามที่ระบุในสัญญา
     7.4 ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถด�ำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 7.3 ผู้ให้ทุน      
จะใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ 2.5.1 ก็ได้ และถ้าผูใ้ ห้ทนุ ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผูร้ บั ทุนเมือ่ ครบก�ำหนด
แล้วเสร็จของงานขอให้ชำ� ระค่าปรับแล้ว ผูใ้ ห้ทนุ มีสทิ ธิทจี่ ะปรับผูร้ บั ทุนจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อกี ด้วย
8. อื่น ๆ
       ผู้รับทุนต้องรับรองว่าบรรดาเอกสารหรือข้อความใด ๆ อันปรากฏในเอกสาร ซึ่งผู้รับทุนได้ยื่น            
เพื่อขอรับทุนหรือถ้อยค�ำใด ๆ ซึ่งผู้รับทุนได้แจ้งแก่ผู้ให้ทุนเพื่อขอรับทุนตามสัญญานี้ รวมทั้งเอกสาร         
ในรายงานการวิจัยของโครงการและหลักฐานด้านการเงินที่เสนอต่อผู้ให้ทุนเป็นความจริงทุกประการและ
ยินยอมให้ตรวจสอบได้
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สัญญาเลขที่.……..………..
ลงวันที่.………………………

ภาคผนวก ข
ข้อก�ำหนดโครงการวิจัย (Terms of Reference)
ข้อก�ำหนดโครงการ “…………………………………....…………………” ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. …………   
จ�ำนวน ….. หน้า
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สัญญาเลขที่.……..………..
ลงวันที่.………………………

ภาคผนวก ค
ข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) พร้อมส�ำเนาหนังสือน�ำส่ง
ใช้ระยะเวลาในการด�ำเนินการ ….. วัน ตามข้อเสนอโครงการ “…………………………….……………”
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ………. จ�ำนวน …… หน้า
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สัญญาเลขที่.……..………..
ลงวันที่.………………………

ภาคผนวก ง
ก�ำหนดระยะเวลาท�ำการวิจัย การส่งรายงานผลการวิจัยและเงื่อนไขการเบิกจ่ายงวดเงินทุนวิจัย
จ�ำนวน ... หน้า
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สัญญาเลขที่.……..………..
ลงวันที่.………………………

ภาคผนวก ง
ก�ำหนดระยะเวลาท�ำการวิจัย  การส่งรายงานผลการวิจัย  
และเงื่อนไขการเบิกจ่ายงวดเงินทุนวิจัย
ผูร้ บั ทุนต้องเริม่ ท�ำการวิจยั ภายในวันที่ ….. เดือน ….. พ.ศ. …… และด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ …… เดือน …………. พ.ศ. ………. ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนอุดหนุนการวิจัย จ�ำนวนเงิน ………………….. บาท
(…………………………………………………………..บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว และผู้รับทุนตกลงท�ำสัญญาดังกล่าว โดยมีก�ำหนดการส่งรายงานและเงื่อนไข   
การเบิกจ่ายงวดเงินทุนวิจัย ดังนี้
ก�ำหนดการส่งรายงานผลการวิจัย
วันที่
ส่ง
รายงาน

เงื่อนไขและรายละเอียด

-

     เมื่อผู้รับทุนได้ลงนามในสัญญารับทุน
อุดหนุนการวิจัย และได้ส่งหนังสือขอเบิกเงิน
งวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขการจ่ายเงินตามสัญญา
ค่าบริหาร
งวดการจ่าย จ�ำนวนเงิน หักเงิน
โครงการ
เงิน
ตามสัญญา ประกัน
(บาท)
ผลงาน
(บาท)
(บาท)
งวดที่ 1
(…%)

      เมื่อผู้รับทุนได้จัดส่งรายงานการศึกษา
เบื้องต้น (Inception Report) ประกอบด้วย
1) เอกสารฉบับที่ 1 รายงานการศึกษา
เบื้องต้น โดยมี รายละเอียดประกอบด้วย
คณะผู้วิจัย สารบัญ บทน�ำ วัตถุประสงค์
ขอบเขตของการศึกษา วิธีการวิจัย สถานที่
ด�ำเนินงานวิจัย แผนการด�ำเนินงานตลอด
โครงการวิ จั ย ระยะเวลาด� ำ เนิ น การวิ จั ย         
งบประมาณในการด�
ำเนินการวิจยั ผลการวิจยั งวดที่ 2
ภายใน
…. งานที่จะด�ำเนินการต่อไป และเอกสารอ้างอิง (…%)
จ�ำนวน 10 เล่ม
    2) ซีดีบันทึกข้อมูลรายงาน ที่บันทึกด้วย
โปรแกรม Microsoft Word จ�ำนวน 1 ชุด
โดยคณะกรรมการก�ำกับและติดตามผล
โครงการวิจัยได้ตรวจรับรายงานว่าถูกต้อง
ครบถ้ ว นตามสั ญ ญาและผู ้ อ� ำ นวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงอนุมัติการ
จ่ายเงินแล้ว
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จ�ำนวนเงิน
ที่ได้รับ
(บาท)

ก�ำหนดการส่งรายงานผลการวิจัย
วันที่
ส่ง
รายงาน

ภายใน
………

ภายใน
………

เงื่อนไขและรายละเอียด

เงื่อนไขการจ่ายเงินตามสัญญา
ค่าบริหาร
งวดการจ่าย จ�ำนวนเงิน หักเงิน
โครงการ
เงิน
ตามสัญญา ประกัน
(บาท)
(บาท)
ผลงาน
(บาท)

จ�ำนวนเงิน
ที่ได้รับ
(บาท)

    เมื่อผู้รับทุนได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้า
(Progress Report) ประกอบด้วย
       1) เอกสารฉบับที่ 1 รายงานความก้าวหน้า
โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย คณะผู้วิจัย
สารบัญ บทน�ำ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการ
ศึกษา การตรวจเอกสาร วิธีการวิจัย สถานที่
ด�ำเนินงานวิจัย แผนการด�ำเนินงานตลอด
โครงการวิ จั ย ระยะเวลาด� ำ เนิ น การวิ จั ย        
งบประมาณในการด�ำเนินการวิจยั ผลการวิจยั
งานที่ จ ะด� ำ เนิ น การต่ อ ไป เอกสารอ้ า งอิ ง     งวดที่ 3
และตารางสรุ ป เปรี ย บเที ย บแผนงานวิ จั ย       (…%)
กับผลงานวิจัย จ�ำนวน 10 เล่ม
    2) ซีดีบันทึกข้อมูลรายงานที่บันทึกด้วย
โปรแกรม Microsoft Word จ�ำนวน 1 ชุด
     3) รายงานการเงิน จ�ำนวน 1 ชุด โดยแนบ
พร้อมกับหนังสือน�ำส่ง
โดยคณะกรรมการก�ำกับและติดตามผล
โครงการวิจัย ได้ตรวจรับรายงานว่าถูกต้อง
ครบถ้ ว นตามสั ญ ญา และผู ้ อ� ำ นวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงอนุมัติการ
จ่ายเงินแล้ว
     เมื่อผู้รับทุนได้จัดส่งร่างรายงานฉบับ
สมบูรณ์ (Draft Final Report) ประกอบด้วย
     1) เอกสารฉบับที่ 1 ร่างรายงานฉบับ
สมบู ร ณ์ โดยมี ร ายละเอี ย ดประกอบด้ ว ย
กิตติกรรมประกาศ คณะผูว้ จิ ยั บทสรุปส�ำหรับ
ผู้บริหาร Executive Summary สารบัญ
บทคัดย่อ Abstract บทน�ำ  วัตถุประสงค์
ขอบเขตของการศึ ก ษา การตรวจเอกสาร       
วิธกี ารวิจยั สถานทีด่ ำ� เนินงานวิจยั ผลการวิจยั
วิจารณ์ผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย งานที่จะ
ด�ำเนินการต่อไป เอกสารอ้างอิง และตาราง งวดที่ 4
สรุปเปรียบเทียบแผนงานวิจัยกับผลงานวิจัย (…%)
จ�ำนวน 10 เล่ม
     2) ซีดีบันทึกข้อมูลรายงานที่บันทึกด้วย
โปรแกรม Microsoft Word จ�ำนวน 1 ชุด
      3) รายงานการเงิน จ�ำนวน   1 ชุด โดย
แนบพร้อมกับหนังสือน�ำส่ง
โดยคณะกรรมการก�ำกับและติดตามผล
โครงการวิจัยได้ตรวจรับรายงานว่าถูกต้อง
ครบถ้ ว นตามสั ญ ญาและผู ้ อ� ำ นวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงอนุมัติ
การจ่ายเงินแล้ว
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ก�ำหนดการส่งรายงานผลการวิจัย
วันที่
ส่ง
รายงาน

เงื่อนไขและรายละเอียด

เงื่อนไขการจ่ายเงินตามสัญญา
งวดการจ่าย จ�ำนวนเงิน
เงิน
ตามสัญญา
(บาท)

    เมื่อผู้รับทุนได้จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report) ประกอบด้วย
1) เอกสารฉบับที่ 1 รายงานผลการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย
กิตติกรรมประกาศ คณะผูว้ จิ ยั บทสรุปส�ำหรับ
ผู้บริหาร Executive Summary สารบัญ
บทคัดย่อ Abstract บทน�ำ  วัตถุประสงค์
ขอบเขตของการศึ ก ษา การตรวจเอกสาร       
วิธกี ารวิจยั สถานทีด่ ำ� เนินงานวิจยั ผลการวิจยั
วิจารณ์ผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย เอกสาร
อ้างอิง และ ตารางสรุปเปรียบเทียบแผนงาน
วิจัยกับผลงานวิจัย จ�ำนวน 20 เล่ม
2) เอกสารฉบับที่ 2 รายงานบทสรุปส�ำหรับ
งวด
ภายใน ผู้บริหาร และ Executive Summary โดยมี
สุ
ด
ท้าย
……… รายละเอียดเบือ้ งต้นประกอบด้วย ความเป็นมา
(…%)
ของโครงการ วั ต ถุ ป ระสงค์ ประมวลผล        
การวิจัยแยกตามวัตถุประสงค์ตลอดโครงการ
และสรุปผลการวิจัย จ�ำนวน 20 เล่ม
3) ซีดีบันทึกข้อมูลรายงานที่บันทึกด้วย
โปรแกรม Microsoft Word และ Adobe  
Acrobat จ�ำนวน 5 ชุด
    4) รายงานการเงิน จ�ำนวน   1 ชุด โดยแนบ
พร้อมกับหนังสือน�ำส่ง
โดยคณะกรรมการก�ำกับและติดตามผล
โครงการวิจัย ได้ตรวจรับรายงานว่าถูกต้อง
ครบถ้ ว นตามสั ญ ญาและผู ้ อ� ำ นวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงอนุมัติการ
จ่ายเงินแล้ว
รวมเป็นเงิน
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หักเงิน
ประกัน
ผลงาน
(บาท)

ค่าบริหาร
โครงการ
(บาท)

จ�ำนวนเงิน
ที่ได้รับ
(บาท)

หมายเหตุ 1. การส่งรายงาน ผู้รับทุนอาจระบุรายละเอียดในรายงานเพิ่มเติม ดังนี้
1) รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น วิจารณ์ผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย           
ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงาน และภาคผนวก
2) ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรค    
ในการด�ำเนินงาน และภาคผนวก
3) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ข้อเสนอแนะและภาคผนวก
4) รายงานบทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร และ Executive Summary รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ข้อเสนอแนะเพื่อการด�ำเนิน
งานวิจัยต่อไป
2. วิธีการจ่ายเงิน
1) ทุนอุดหนุนการวิจัย ผู้ให้ทุนจะเป็นผู้จ่ายเงินซึ่งเป็นเงินบาทโดยตรงให้แก่ผู้รับทุน โดยผู้ให้ทุนจะโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารของผู้รับทุน ชื่อธนาคาร.........................................................สาขา...............................................
ชื่อบัญชี.................................................... เลขที่บัญชี.................................. และผู้รับทุนตกลงเป็นผู้รับภาระเงิน
ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินโอนในงวดนั้น ๆ
และส่งใบเสร็จรับเงินให้สถาบันภายใน 10 วันท�ำการ นับแต่วันที่โอนเงินเข้าบัญชี
2) การหักเงินประกันผลงาน สถาบันจะหักเงินที่จ่ายแต่ละงวดในอัตราร้อยละห้าของเงินทุนวิจัย เพื่อเป็นการประกัน
ผลงาน หรือคู่สัญญาอาจใช้หนังสือค�้ำประกันของธนาคารในประเทศมีอายุการค�ำ้ ประกันตามที่สถาบันจะก�ำหนดวาง
ค�้ำประกันแทนเงินที่หักไว้ก็ได้ โดยสถาบันจะคืนเงินจ�ำนวนดังกล่าว หลังจากจ่ายเงินงวดสุดท้าย
3) ค่าบริหารโครงการ ผู้ให้ทุนจะเป็นผู้จ่ายเงินซึ่งเป็นเงินบาทโดยตรงให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด โดยผู้ให้ทุนจะโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานต้นสังกัด ชื่อธนาคาร….........………………......................................................
สาขา..………………....……….......……… ชือ่ บัญชี..…………...….......…….…..……….…… เลขทีบ่ ญ
ั ชี..…….....…...…………….…
และหน่วยงานต้นสังกัดตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคาร          
เรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินโอนในงวดนั้น ๆ โดยจะจ่ายเป็น 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ร้อยละ 50 ของเงินค่าบริหารโครงการ เมื่อผู้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report)               
และคณะกรรมการก�ำกับและติดตามผลโครงการวิจัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูงอนุมัติการจ่ายเงิน
ครั้ ง ที่ 2 ร้ อ ยละ 50 ของเงิ น ค่ า บริ ห ารโครงการ เมื่ อ ผู ้ รั บ ทุ น ส่ ง รายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ (Final Report)                         
และคณะกรรมการก�ำกับและติดตามผลโครงการวิจัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูงอนุมัติการจ่ายเงิน
3. การยึดหน่วงเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
ผู้ให้ทุนอาจจะยึดหน่วงเงินทุนอุดหนุนการวิจัยงวดใดงวดหนึ่งไว้ก็ได้ หากผู้รับทุนท�ำการวิจัย ไม่เป็นไปตาม              
ข้อก�ำหนดของสัญญา และจะจ่ายให้ตอ่ เมือ่ ผูร้ บั ทุนได้ทำ� การแก้ไขข้อบกพร่องนัน้ แล้ว จนเป็นทีพ่ อใจของคณะกรรมการ
ก�ำกับและติดตามผลโครงการวิจัยและผู้เกี่ยวข้อง
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ภาคผนวก ง
องคประกอบของรายงาน

ปกนอก

รายงาน …………………………………………………….….…
(…………………………………………………….….…)
(ชื่อโครงการภาษาไทย) …………………………………………………….….…………….
(ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………….…………
โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ : ……… (กรณีเป็นชุดโครงการ) ………………..
แผนงานวิจัย : …………………………………………………….………
โดย
…… (ชื่อและนามสกุลหัวหน้าโครงการ) ….…และคณะ

สนับสนุนทุนวิจัยโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ....
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ปกใน

รายงาน …………………………………………………….….…
(…………………………………………………….….…)

(ชื่อโครงการภาษาไทย) …………………………………………………….….….…
(ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ) …………………………………………………….….…
โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ : …… (กรณีเป็นชุดโครงการ) ……………
แผนงานวิจัย : ……………………………………………………
		

คณะผู้วิจัย					

     1. ................................................
     2. ................................................
     3. ................................................
     4. ................................................
     5. ................................................
     6. ................................................

สังกัด

.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

เดือน ปี ที่จัดท�ำรายงาน
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องค์ประกอบของรายงาน
1. รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report)
คณะผู้วิจัย
สารบัญ
บทที่ 1 บทน�ำ
บทที่ 2 การตรวจเอกสาร
บทที่ 3 วิธีการวิจัย
3.1 …….
3.2 ……
บทที่ 4 ผลการด�ำเนินงาน
4.1 ……
4.2 …..
เอกสารอ้างอิง
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2. รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)
คณะผู้วิจัย
สารบัญ
บทที่ 1 บทน�ำ
บทที่ 2 การตรวจเอกสาร
บทที่ 3 วิธีการวิจัย
3.1 …….
3.2 ……
บทที่ 4 ผลการวิจัย
4.1 ……
4.2 …..
บทที่ 5 วิจารณ์ผลการวิจัย (ถ้ามี)
บทที่ 6 สรุปผลการวิจัย (ถ้ามี)
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงาน (ถ้ามี)
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก (ถ้ามี)
ตารางสรุปเปรียบเทียบแผนงานวิจัยกับผลงานวิจัย
หมายเหตุ : 1. บทที่ 4 และ 5 อาจรวมเป็นบทเดียวกัน (ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล)
    2. รายงานการเงินให้แนบพร้อมหนังสือน�ำส่ง
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3. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัย
บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร
Executive Summary
สารบัญ
บทคัดย่อ
Abstract
บทที่ 1 บทน�ำ
บทที่ 2 การตรวจเอกสาร
บทที่ 3 วิธีการวิจัย
           3.1 …….
           3.2 ……
บทที่ 4  ผลการวิจัย
           4.1 ……
           4.2 …..
บทที่ 5 วิจารณ์ผลการวิจัย
บทที่ 6 สรุปผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงาน (ถ้ามี)
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก (ถ้ามี)
ตารางสรุปเปรียบเทียบแผนงานวิจัยกับผลงานวิจัย
หมายเหตุ : 1. บทที่ 4 และ 5 อาจรวมเป็นบทเดียวกัน (ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล)
    2. รายงานการเงินให้แนบพร้อมหนังสือน�ำส่ง
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4. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัย
บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร
Executive Summary
สารบัญ
บทคัดย่อ
Abstract
บทที่ 1 บทน�ำ
บทที่ 2 การตรวจเอกสาร
บทที่ 3 วิธีการวิจัย
           3.1 …….
           3.2 ……
บทที่ 4 ผลการวิจัย
           4.1 ……
           4.2 …..
บทที่ 5 วิจารณ์ผลการวิจัย
บทที่ 6 สรุปผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก (ถ้ามี)
ตารางสรุปเปรียบเทียบแผนงานวิจัยกับผลงานวิจัย
หมายเหตุ : 1. บทที่ 4 และ 5 อาจรวมเป็นบทเดียวกัน (ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล)
    2. รายงานการเงินให้แนบพร้อมหนังสือน�ำส่ง
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สรุปรายละเอียดองค์ประกอบของรายงานแต่ละฉบับ
องค์ประกอบ

รายละเอียดเนื้อหา

รายงานการ รายงานความ
ศึกษาเบื้องต้น
ก้าวหน้า

1. เล่มรายงาน
กิตติกรรมประกาศ
X
✓
คณะผู้วิจัย
บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร
X
Executive Summary
X
✓
สารบัญ
บทคัดย่อ
X
Abstract
X
✓
- บทน�ำ
✓
- วัตถุประสงค์ของการวิจัย
บทที่ 1
✓
- ขอบเขตของการศึกษา
✓
บทที่ 2
- การตรวจเอกสาร
✓
- วิธีการวิจัย
✓
- สถานที่ด�ำเนินการวิจัย
- แผนการด�ำเนินงานตลอด
✓
บทที่ 3
โครงการวิจัย
✓
- ระยะเวลาด�ำเนินการวิจัย
✓
- งบประมาณในการด�ำเนินการวิจัย
✓
บทที่ 4
- ผลการวิจัย
- วิจารณ์ผลการวิจัย
X
บทที่ 5
บทที่ 6
- สรุปผลการวิจัย
X
งานที่จะด�ำเนินการต่อไป
✓
ข้อเสนอแนะ
X
ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงาน
X
✓
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก
X
ตารางสรุปเปรียบเทียบผลงานวิจัยกับแผนงานวิจัย
X
(ตามตัวอย่างที่แนบ)
รายงานการเงิน
X
2. เล่มบทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
ความเป็นมาของโครงการ
X
วัตถุประสงค์
X
ผลการวิจัย (แยกตามวัตถุประสงค์ตลอดโครงการ)
X
สรุปผลการวิจัย
X
ข้อเสนอแนะ
X
หมายเหตุ : ✓ หมายถึง  ให้มีรายละเอียดเนื้อหาในเล่มรายงาน
X หมายถึง  ไม่ต้องมีรายละเอียดเนื้อหาในเล่มรายงาน
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ร่างรายงาน
ฉบับสมบูรณ์

รายงาน
ฉบับสมบูรณ์

X
✓
X
X
✓
X
X
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

X

X

✓
✓
✓
(ถ้ามี)
(ถ้ามี)
✓
(ถ้ามี)
(ถ้ามี)
✓
(ถ้ามี)

X
X
✓
✓
✓
✓
(ถ้ามี)
(ถ้ามี)
✓
(ถ้ามี)

X
X
✓
✓
✓
X
(ถ้ามี)
X
✓
(ถ้ามี)

✓

✓

✓

ให้แนบพร้อมหนังสือน�ำส่ง
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

✓
✓
✓
✓
(ถ้ามี)

ตัวอย่าง ตารางสรุปเปรียบเทียบผลงานวิจัยกับแผนงานวิจัย
วัตถุประสงค์
1) .............................................. 1.
2.
3.
4.
5.
2) .............................................. 1.
2.
3.
4.
5.
3) .............................................. 1.
2.
3.
4.
5.
4) .............................................. 1.
2.
3.
4.
5.
5) .............................................. 1.
2.
3.
4.
5.

กิจกรรมวิจัย

ผลการด�ำเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

คู่มือว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 71

การจัดท�ำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
1. การพิมพ์รายงานฉบับสมบูรณ์
1.1 การพิมพ์
      (1) ใช้กระดาษสีขาวขนาดมาตรฐาน A4 ความหนา 80 แกรมขึ้นไป
      (2) ตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้แบบ TH SarabunPSK  ขนาด 16 พอยต์
1.2 การตั้งหน้ากระดาษ
      (1) ระยะขอบบน 1.5 นิ้ว (3.81 เซนติเมตร) – ขอบล่าง 1 นิ้ว (2.54 เซนติเมตร)
      (2) ระยะขอบซ้าย 1.5 นิ้ว (3.81 เซนติเมตร) – ขอบขวา 1 นิ้ว (2.54 เซนติเมตร)
1.3 การล�ำดับหน้า
(1) ส่วนน�ำ  ให้ล�ำดับหน้าด้วยตัวอักษร ก ข ค ตามล�ำดับ (เว้นแต่อักษร ฃ และ ฅ)                    
ที่กลางหน้ากระดาษด้านบน ให้นับหน้า ก ตั้งแต่หน้ากิตติกรรมประกาศเป็นต้นไป          
เรียงตามล�ำดับไปจนถึงหน้าสารบัญ
(2) ส่วนเนื้อความ และ ส่วนอื่น ๆ ทั้งหมด ให้ล�ำดับเลขหน้าด้วยเลขอารบิก ให้พิมพ์
หมายเลขล�ำดับหน้าไว้ที่กลางหน้ากระดาษด้านบน ยกเว้นเมื่อขึ้นต้นบทใหม่ทุกบท        
ไม่พิมพ์หมายเลขล�ำดับหน้านั้น แต่ให้นับรวมหน้าด้วย
(3) ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องพิมพ์ตามความยาวของหน้ากระดาษ ให้พิมพ์หมายเลขล�ำดับไว้ใน
ต�ำแหน่งเดียวกับหน้าอื่น ๆ
(4) ไม่ต้องพิมพ์เครื่องหมายใด ๆ ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังตัวอักษรหรือตัวเลขล�ำดับหน้า
1.4 การพิมพ์ในส่วนต่าง ๆ
(1) การแบ่งบท ควรแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็นบทหรือตอน ในการพิมพ์เมื่อเริ่มบทใหม่
หรือตอนใหม่ต้องขึ้นหน้าใหม่เสมอ ขนาดตัวพิมพ์เป็นดังตัวอย่าง
(2) ภาพ ให้ น� ำ เสนอด้ ว ยภาพสี ค� ำ อธิ บ ายภาพควรเป็ น ข้ อ ความกะทั ด รั ด และสื่ อ ความ
อย่างชัดเจนและพิมพ์ค�ำอธิบายไว้ใต้ภาพ
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1.5 นิ้ว
หรือ
3.81 ซม.

บทที่ 1
บทน�ำ

1.5 นิ้ว
หรือ
3.81 ซม.
TH SarabunPSK ขนาด 18 พอยต
TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยต

1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร
TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยต
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 1 นิ้ว
หรือ
1.2 วัตถุประสงค์
2.54 ซม.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
1.3 ......................................
..................................................................................................................................................
1 นิ้ว
หรือ
2.54 ซม.
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2. มำตรฐำนของหน้ำปกและสี
2.1 ปกนอก (Cover) ให้พิมพ์สีฟ้าอ่อนและเข้าเล่มแบบอัดกาว ปกแข็งเคลือบ ต้องมีโลโก้
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว และห่างจากขอบบน 1 นิ้ว
2.2 สันปก ให้พิมพ์สี มีโลโก้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พิมพ์ชื่อโครงการ
วิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการและคณะ และปีงบประมาณที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ตามแนวนอนของสันปก
เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยให้มีข้อก�าหนด ดังนี้
(1) โลโก้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อยู่ห่างจากขอบสันปกตามแนวตั้ง
1 นิ้ว ใช้ขนาดที่เหมาะสม
(2) ชื่อโครงการวิจัย พิมพ์ถัดจากโลโก้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ใช้ขนาดตัวพิมพ์ที่เหมาะสม หากชื่อโครงการยาวเกินกว่าที่จะพิมพ์ได้หมด ให้พิมพ์ชื่อ
โครงการตามความเหมาะสมแล้วตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (Full stop) 3 จุด
(3) ชื่อหัวหน้าโครงการและคณะ พิมพ์ถัดจากชื่อโครงการวิจัย ใช้ขนาดตัวพิมพ์ที่เหมาะสม
(4) ปีงบประมาณที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย อยู่ห่างจากริมขอบด้านล่างของสันปก
ตามแนวตั้ง 1 นิ้ว ใช้ขนาดตัวพิมพ์ที่เหมาะสม
2.3 ขนาดตัวพิมพ์ส�าหรับการพิมพ์ปกหน้าและสันปกจะต้องได้สัดส่วนที่เหมาะสม
2.4 ปกหลัง ไม่ต้องพิมพ์ข้อความใด ๆ
2.5 รูปแบบสันปกเป็นดังตัวอย่าง

(ตัวอย่างสันปก)
1 นิ้ว

โครงการวิจัย…...………………………………… ชื่อหัวหน้าโครงการและคณะ 2557
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1 นิ้ว

ภาคผนวก จ
แบบฟอรมหนังสือนำาสงรายงานผลการวิจัย
และการเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย

แบบฟอร์ม งวดที่ 1
เรื่อง ขอเบิกเงินโครงการวิจัยงวดที่ 1
เรียน ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
อ้างถึง สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย เลขที่......... ลงวันที่ ......................................................................
ตามที่ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค์ ก ารมหาชน) ได้ อ นุ มั ติ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย ให้                
(ชือ่ หน่วยงานต้นสังกัด) ด�ำเนินโครงการวิจยั “โครงการ..................................................................................”
โดยมี.......(ชื่อหัวหน้าโครงการ)....... เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย นั้น
บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 1
จ�ำนวน…............บาท หักเงินประกันผลงาน จ�ำนวน.......................บาท คงเหลือ จ�ำนวน......................บาท
(...............................................) โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร......................สาขา......................................
ชือ่ บัญชี “โครงการ.................................................” เลขทีบ่ ญ
ั ชี........................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด�ำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(............................................)
หัวหน้าโครงการวิจัย
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แบบฟอร์ม งวดที่ 2
เรื่อง ขอส่งรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) และขอเบิกเงินงวดที่ 2
เรียน ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
อ้างถึง สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย เลขที่............ ลงวันที่ ...................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) จ�ำนวน 10 เล่ม และซีดีบันทึกข้อมูล
รายงาน จ�ำนวน 1 ชุด
ตามที่ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค์ ก ารมหาชน) ได้ อ นุ มั ติ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย ให้               
(ชือ่ หน่วยงานต้นสังกัด) ด�ำเนินโครงการวิจยั “โครงการ..................................................................................”
โดยมี.......(ชื่อหัวหน้าโครงการ)....... เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย นั้น
ในการนี้ ข้าพเจ้าขอส่งรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) จ�ำนวน 10 เล่ม            
พร้อมด้วยซีดบี นั ทึกข้อมูลรายงาน จ�ำนวน 1 ชุด และขอเบิกเงินงวดที่ 2 จ�ำนวน............บาท หักเงินประกัน    
ผลงาน จ�ำนวน..............บาท คงเหลือ จ�ำนวน..............บาท (...........................) โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร.............. สาขา......................ชื่อบัญชี “โครงการ.........................................................................”
เลขที่บัญชี.....................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด�ำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(............................................)
หัวหน้าโครงการวิจัย

คู่มือว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 77

แบบฟอร์ม งวดที่ 3
เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) และขอเบิกเงินงวดที่ 3
เรียน ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
อ้างถึง สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย เลขที่............ ลงวันที่ ...................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) จ�ำนวน 10 เล่ม ซีดีบันทึกข้อมูลรายงานจ�ำนวน
1 ชุด และรายงานการเงิน จ�ำนวน 1 ชุด
ตามที่ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค์ ก ารมหาชน) ได้ อ นุ มั ติ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย ให้                
(ชือ่ หน่วยงานต้นสังกัด) ด�ำเนินโครงการวิจยั “โครงการ..................................................................................”
โดยมี.......(ชื่อหัวหน้าโครงการ)....... เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย นั้น
ในการนี้ ข้าพเจ้าขอส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) จ�ำนวน 10 เล่ม พร้อมด้วยซีดี
บันทึกข้อมูลรายงานจ�ำนวน 1 ชุด รายงานการเงิน จ�ำนวน 1 ชุด และขอเบิกเงินงวดที่ 3 จ�ำนวน......................
บาท หักเงินประกันผลงาน จ�ำนวน.....................บาท หักค่าบริหารโครงการ จ�ำนวน............................บาท
คงเหลือจ�ำนวน......................บาท (.............................................................................) โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร.............................................................................. สาขา.................................................. ชื่อบัญชี
“โครงการ..................................................” เลขทีบ่ ญ
ั ชี....................................................................................
และขอเบิกเงินค่าบริหารโครงการครั้งที่ 1 ให้หน่วยงานต้นสังกัดจ�ำนวน.............................บาท
(................................) โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร..........................สาขา.................................................
ชือ่ บัญชี “............................................................................” เลขทีบ่ ญ
ั ชี.....................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด�ำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(............................................)
หัวหน้าโครงการวิจัย

78 คู่มือว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

แบบฟอร์ม งวดที่ 4
เรื่อง ขอส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) และขอเบิกเงินงวดที่ 4
เรียน ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
อ้างถึง สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย เลขที่.......... ลงวันที่ .....................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) จ�ำนวน 10 เล่ม ซีดีบันทึกข้อมูลรายงาน
จ�ำนวน 1 ชุด และรายงานการเงิน จ�ำนวน 1 ชุด
ตามที่ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค์ ก ารมหาชน) ได้ อ นุ มั ติ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย ให้                
(ชือ่ หน่วยงานต้นสังกัด) ด�ำเนินโครงการวิจยั “โครงการ..................................................................................”
โดยมี.....(ชื่อหัวหน้าโครงการ)....... เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย นั้น
ในการนี้ ข้าพเจ้าขอส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) จ�ำนวน 10 เล่ม พร้อม
ด้วยซีดีบันทึกข้อมูลรายงานจ�ำนวน 1 ชุด รายงานการเงิน จ�ำนวน 1 ชุด และขอเบิกเงินงวดที่ 4
จ�ำนวน..........................................บาท หักเงินประกันผลงาน จ�ำนวน...................................บาท คงเหลือ
จ�ำนวน................................บาท (...........................................................................) โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร...............................................สาขา......................... ชือ่ บัญชี “โครงการ...........................................”
เลขที่บัญชี.....................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด�ำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
						
(............................................)
หัวหน้าโครงการวิจัย

คู่มือว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 79

แบบฟอร์ม งวดที่ 5
เรื่อง ขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และขอเบิกเงินโครงการวิจัยงวดสุดท้าย
เรียน ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
อ้างถึง สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย เลขที่............. ลงวันที่ ..................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จ�านวน 20 เล่ม ซีดีบันทึกข้อมูลรายงานจ�านวน
5 ชุด และรายงานการเงิน จ�านวน 1 ชุด
ตามที่ ส ถาบันวิจัยและพัฒ นาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยให้
(ชือ่ หน่วยงานต้นสังกัด) ด�าเนินโครงการวิจยั “โครงการ..................................................................”
โดยมี.......(ชื่อหัวหน้าโครงการ)....... เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย นั้น
ในการนี้ ข้าพเจ้าขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จ�านวน 20 เล่ม พร้อมด้วยซีดบี นั ทึก
ข้อมูลรายงานจ�านวน 5 ชุด รายงานการเงิน จ�านวน 1 ชุด และขอเบิกเงินงวดสุดท้าย จ�านวน.............บาท
หักเงินประกันผลงาน จ�านวน............................บาท หักค่าบริหารโครงการ จ�านวน...........................บาท
คงเหลือจ�านวน...................................บาท (......................................................................) โดยโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคาร.......................................................... สาขา..........................................................................
ชื่อบัญชี “โครงการ............................................................” เลขที่บัญชี.................................................
และขอเบิกเงินค่าบริหารโครงการครัง้ ที่ 2 ให้หน่วยงานต้นสังกัดจ�านวน.................................บาท
(................................) โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร..........................สาขา.................................................
ชือ่ บัญชี “.....................................................................” เลขทีบ่ ญ
ั ชี..................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด�าเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(............................................)
หัวหน้าโครงการวิจัย

80 คูมือวาดวยทุนอุดหนุนการว�จัย สถาบันว�จัยและพัฒนาพ�้นที่สูง

ภาคผนวก ฉ
แบบฟอรมรายงานการเงิน

สัญญำเลขที่........................................
โครงกำรวิจัย………….…………………………………………………………………………….....…………………………..
โครงกำรย่อยที่ … : ……………...........…………………………………………….....…………………….………(ถ้ำมี)
รำยงำนสรุปกำรเงินในรอบ ...... เดือน
ชื่อหัวหน้าโครงการ : …………………………………………………........................………...…………………………………
รายงานในช่วงตั้งแต่ วันที่ .... เดือน............................พ.ศ. ........ ถึง วันที่..... เดือน...................... พ.ศ. .......
รำยจ่ำย ค่ำใช้จ่ำยงวด รวมรำยจ่ำย งบประมำณ คงเหลือ
ที่ตั้งไว้
ปัจจุบัน
สะสมจนถึง
สะสมจำก
(หรือเกิน)
รำยกำร
งวดปัจจุบัน (รวมสะสม
รำยงำนครั้ง
ก่อน
จนถึงปัจจุบัน)
1. งบบุคลากร
2. งบด�าเนินงาน
3. ค่าใช้จ่ายอื่น
4. งบลงทุน
5. ค่าบริหารโครงการ
6. ………..........………..
รวม (บำท)
จ�ำนวนเงินที่ได้รับและจ�ำนวนเงินคงเหลือ

จ�านวนเงินที่ได้รับ
งวดที่ .......
...........บาท เมื่อ วันที่....เดือน.......พ.ศ. ....
งวดที่ .......
...........บาท เมื่อ วันที่....เดือน.......พ.ศ. .....
ดอกเบี้ยรับธนาคาร ครั้งที่ ...........บาท เมื่อ วันที่....เดือน.......พ.ศ. ..... (จากสมุดเงินฝาก)
ดอกเบี้ยรับธนาคาร ครั้งที่ ...........บาท เมื่อ วันที่....เดือน.......พ.ศ. ..... (จากสมุดเงินฝาก)
รวม.................................................บำท (A)
จ�านวนเงินที่จ่าย
งวดที่ ......
...........บาท
งวดที่ ......
...........บาท
รวม.................................................บำท (B)
จ�ำนวนเงินคงเหลือ (A)-(B)..................................................บำท (แนบส�ำเนำบัญชีเงินฝำกธนำคำร)
.....................................
เจ้าหน้าที่การเงิน
82 คูมือวาดวยทุนอุดหนุนการว�จัย สถาบันว�จัยและพัฒนาพ�้นที่สูง

.....................................
หัวหน้าโครงการวิจัย

ภาคผนวก ช
ใบสำาคัญรับเงิน

ที่.................................................

ใบส�ำคัญรับเงิน
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................................................
เลขประจ�าตัวประชาชนหรือเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีเลขที่..........................................................................
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่............ต�าบล/แขวง...............................อ�าเภอ/เขต............................................
จังหวัด...............................ได้รบั เงินจาก....สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องค์การมหาชน)……....................
ดังรายการต่อไปนี้
รำยกำร

จ�ำนวนเงิน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
ตัวอักษร (.....................................................................................)
ลงชื่อ.......................................ผู้รับเงิน
(....................................................)
ลงชื่อ.......................................ผู้จ่ายเงิน
(....................................................)
ลงชื่อ.......................................พยาน
(....................................................)
84 คูมือวาดวยทุนอุดหนุนการว�จัย สถาบันว�จัยและพัฒนาพ�้นที่สูง

ภาคผนวก ซ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
สถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่
วัน เดือน ปี

รำยละเอียดรำยจ่ำย

จ�ำนวนเงิน

หมำยเหตุ

รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ (ตัวอักษร).............................................................................................................................
ข้าพเจ้า..........................................................ต�าแหน่ง......................................................................
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ขอรับรองว่ารายจ่ายข้างต้นนี้ ไม่อาจเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินผู้รับได้และ
ข้าพเจ้าได้จ่ายเงินไปในงานของ สวพส. โดยแท้

ลงชื่อ.......................................
(.............................................)
ต�าแหน่ง.................................
วันที่......เดือน...........พ.ศ. ......

86 คูมือวาดวยทุนอุดหนุนการว�จัย สถาบันว�จัยและพัฒนาพ�้นที่สูง

ภาคผนวก ฌ
หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ที่ .../....

เรื่อง
เรียน

มกราคม 2558
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

โครงการ............................................................สัญญาเลขที่......................................................
มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณตามรายการดังต่อไปนี้
โอนออกจาก
รายการ

รับเข้า

งบประมาณ ขอโอน งบประมาณ งบประมาณ ขอโอน งบประมาณ
ประจ�ำปี เปลีย่ นแปลง คงเหลือ ประจ�ำปี เปลีย่ นแปลง ทั้งสิ้น

1. งบบุคลากร
2. งบด�ำเนินงาน
3. งบลงทุน
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวม
เหตุผลในการขอโอนเนื่องจาก .....................................................................................................
....................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ..............................................
(............................................)
หัวหน้าโครงการวิจัย

88 คู่มือว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

